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1. Executive summary 

In this thesis it is examined whether the new International Financial Reporting Standard 16 – Leases improves 

the financial reporting for the creditor. The examination shall help to clarify how the needs for financial 

information in the credit valuation process is met by the introduction of the IFRS 16 – Leases.  

Firstly, a thorough presentation of both IAS 17 and IFRS 16 is performed to create a basis for the thesis and 

compare the standards. The presentation is followed by an analysis and discussion of the content of IFRS 16.  

The discussion of the IFRS 16 focus on the advantages and disadvantages of the standard in a general 

accounting perspective. It has been found that the standard improves the basis for comparison and provides 

a more true and fair view of the lease assets and liabilities. However, the IFRS 16 also creates challenges and 

uncertainty related to especially statement of accounting estimates. 

To add an extra dimension to the analysis and reflect the numerical significance of the standard from a 

creditor’s point of view, companies are selected for a financial statement analysis based on company size 

and the expected influence on industries. The analysis shows a proportional relationship between business 

industry and IFRS 16’s influence on key figures. The influence is considered significant for creditor’s basis for 

decision. Nevertheless, the financial statement analysis shows some fluctuations in relation to what was 

expected which testifies that the financial statements includes individual circumstances and accounting 

estimates.  

The conclusions from the discussion of the IFRS 16 and the financial statement analysis are gathered in 

interviews with creditors from selected banks to uncover how the IFRS 16 affects the credit rating process. 

The IFRS 16 eliminates the need for a variety of manual corrections and reduce the time consumption. 

However, the standard does not solve all needs for corrections and the uncertainty of accounting estimates 

poses challenges which creditor do not know how to handle yet.  

The conclusion of the thesis states that the needs for financial information in the credit valuation process is 

met by the introduction of the IFRS 16 although it does not solve all needs and challenges. Despite the 

unsolved needs and challenges the thesis states that it is difficult to imagine how the financial information 

should be further improved since the process of credit valuation consists of individual circumstances that rely 

on manual decisions and sector individual adjustments which is difficult to standardize.  
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2. Introduktion 

2.1 Indledning 

For at virksomheder kan skabe værdi for aktionærerne og det øvrige samfund, har de brug for en række 

ressourcer. Alt afhængigt af forretningsområde kan ressourcerne f.eks. bestå af medarbejdere, 

varebeholdninger og anlægsaktiver.  

Når virksomheder skal anskaffe anlægsaktiver, har de en bred vifte af muligheder for at finansiere dette køb. 

Eksempler på finansiering er egenfinansiering, banklån, realkreditlån, lån fra koncernforbundne parter og 

leasing. Leasing er ikke et nyt fænomen men er for mange virksomheder blevet en afgørende del af deres 

finansieringsmodel i takt med, at det med årene er blevet mere udbredt. Leasing er dermed blevet en 

uundgåelig del af erhvervslivet og har dermed også indflydelse på regnskabsaflæggelsen.  

Leasing er en finansieringsmulighed, som modsat de andre lånemuligheder tillader, at virksomhederne opnår 

adgang til et aktiv uden at overtage den samlede økonomiske risiko. Finansiering gennem leasing giver 

virksomhederne mulighed for at holde likviditeten i selskabet og kan i nogle henseender sidestilles med et 

klassisk banklån, hvor der afdrages på lånet i henhold til den indgåede kontrakt.  

I takt med at finansieringsmuligheder vinder indpas i erhvervslivet og influerer regnskabsaflæggelsen 

påvirkes regnskabsbrugerne, herunder kreditgiver, der skal forholde sig til hvordan de nye forhold påvirker 

tilgangen til virksomhedens ressourcer og dermed kreditvurderingsprocessen.  

Når en virksomhed indgår en leasingkontrakt, har den regnskabsmæssigt hidtil skulle behandles efter 

regnskabsstandarden IAS 17, hvori der er mulighed for, at aftalen klassificeres som enten operationel eller 

finansiel. Den væsentligste forskel på disse to klassifikationer er, at operationelle leasingkontrakter blot skal 

noteoplyses, og at finansielle leasingkontrakter skal indregnes i balancen. En forskelsbehandling der har skabt 

udfordringer i kreditvurderingsprocessen.  

Det er netop denne forskellighed i indregningen af leasingaktiver som IASB (International Accounting 

Standards Board) ønsker at udligne med implementeringen af IFRS 161 for at forbedre den finansielle 

rapportering til regnskabsbrugerne. Den ensartede indregning af leasingaktiver vil ifølge IASB skabe mere 

sammenlignelighed og et mere retvisende billede af de aktiver, som selskabet reelt råder over, og øger 

dermed kvaliteten af den finansielle rapportering.  

                                                           
1 IFRS 16 Leases – Project summary and feedback statement, IASB, January 2016 s. 3 
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Det er tilmed en meget aktuel problemstilling. Førtidsimplementeringen kan ske allerede 1. januar 2018, og 

IFRS 16 implementeres endegyldigt pr. 1. januar 2019.  

 

2.2 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Som det er beskrevet indledningsvist, er IASB’s formål med implementeringen af IFRS 16 at give 

regnskabsbruger et mere retvisende og sammenligneligt billede af virksomhedernes leasingaftaler. Det 

forventes endvidere, at implementeringen vil få betydelig indvirkning på regnskaberne. Det vurderes derfor 

interessant at dykke dybere ned i denne problemstilling set fra en af de mest centrale regnskabsbrugeres 

synspunkt; kreditgiver. 

Jf. koalitionsmodellen2  har de forskellige regnskabsbrugere vidt forskellige formål med at benytte et 

regnskab i deres beslutningsproces. Det vurderes derfor relevant at undersøge om IFRS 16 imødekommer 

kreditgivers formål med regnskabet i kreditvurderingsprocessen sammenlignet med IAS 17 og herunder 

undersøge standardens regnskabsmæssige påvirkning, samt hvordan kreditgiver forholder sig til disse 

ændringer. Dette kan summeres op i følgende problemformulering med tilhørende underspørgsmål:  

 

2.2.1 Problemformulering  

Hvordan imødekommer IFRS 16 kreditgivers regnskabsmæssige behov i forbindelse med kreditvurdering af 

virksomheder, der anvender leasing? 

2.2.2 Undersøgelsesspørgsmål 

 Hvordan behandles leasingkontrakter for leasingtager jf. henholdsvis IAS 17 og IFRS 16? 

 Giver IFRS 16 et mere sammenligneligt og retvisende billede af virksomhedernes leasingforhold? 

 Hvilken effekt vil implementeringen af IFRS 16 have på årsrapporter og nøgletal i et 

kreditgiverperspektiv? 

 Hvordan forventes implementeringen af IFRS 16 at påvirke kreditvurderingen af virksomheder, der 

anvender leasing? 

Formålet med ovenstående undersøgelsesspørgsmål er at konkretisere arbejdet med 

problemformuleringen. Undersøgelsesspørgsmålene er således et redskab til at besvare 

problemformuleringen samt et redskab til at få en passende struktur i specialet.  

                                                           
2 Koalitionsmodellen fremgår på s. 16 
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2.2.3 Problemstillingens struktur 

Strukturen adskiller sig fra den klassiske opbygning med en tydelig opdeling mellem teori, analyse og 

diskussion. Den valgte struktur er mere flydende og dynamisk og vurderes at skabe mulighed for at belyse 

problemstillingen fra forskellige vinkler samt spore analysen ind på problemstillingens kerne. Derudover 

vurderes strukturen at skabe et overskueligt billede af problemstillingen. 

 

Figur 1 – Strukturen i specialet, egen tilvirkning. 

For at skabe et fundament for hele problemstillingen er det nødvendigt først at redegøre for de relevante 

områder af IFRS 16, samt hvordan kreditgiver hidtil har håndteret leasing i kreditvurderingen, hvilket danner 

grobund for den efterfølgende analyse og diskussion. Derudover vurderes det nødvendigt i et vist omfang at 

redegøre for IAS 17 for at være i stand til at sammenligne standarderne og vurdere, hvad de signifikante 

ændringer består i.  

I forlængelse af redegørelsen vurderes det relevant at analysere og diskutere indholdet af IFRS 16. Som 

beskrevet ovenfor tages der udgangspunkt i kreditgiver som regnskabsbruger. For at tegne et overordnet 

billede og spore problemstillingen ind på kreditgivers anvendelse af regnskabet i kreditvurderingsprocessen 

ses der derfor på IFRS 16 i et generelt regnskabsbrugersperspektiv. I den forbindelse undersøges det bl.a. om 

indholdet af IFRS 16 opfylder kriterierne for et aktiv, om input matcher output samt betydningen af 

regnskabsmæssige skøn. Analysen og diskussionen danner grundlag for at vurdere, om IFRS 16 giver et mere 

sammenligneligt og retvisende billede af leasingaftaler sammenlignet med IAS 17, og om standarden er 

hensigtsmæssig for regnskabsbruger generelt.  
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For at tillægge analysen en ekstra dimension og afspejle den talmæssige betydning af IFRS 16 er der udvalgt 

en række relevante danske børsnoterede virksomheder til en omfattende regnskabsanalyse. 

Virksomhederne er udvalgt på baggrund af størrelse og den forventede påvirkning af industrierne. Her 

undersøges det på baggrund af de offentliggjorte regnskaber, hvilken effekt IFRS 16 vil få på regnskabs- og 

nøgletal med fokus på de poster, der er relevante i en kreditvurdering, og som ændres som følge af IFRS 16. 

Herefter samles konklusionerne fra de foregående analyser og diskussioner af henholdsvis IFRS 16 og 

regnskaber i interviews med kreditgivere fra udvalgte banker, der er baseret på størrelse for at afspejle 

størrelsen af virksomhederne. Dette gøres dels for at få be- eller afkræftet tidligere konklusioner, men mest 

af alt for at få kreditgivers vinkel på problemstillingen uden mellemled.  

Interviewet kan i store træk deles op i tre, hvor kreditgiverne giver deres syn på, hvordan leasing er behandlet 

hidtil, hvordan leasing vil blive behandlet ved den nye standard, og ikke mindst hvordan kreditgiver generelt 

forholder sig til og vurderer standardens indhold. Der spørges bl.a. ind til, hvordan kreditgiver forholder sig 

til regnskabsmæssige skøn, om IFRS 16 imødekommer behovet for korrektioner i forbindelse med 

kreditvurderingen, og om man mener, der bør indføres yderligere tiltag. Som følge af problemformuleringen 

er denne del af den samlede analyse og diskussion naturligvis helt central for at nå frem til en endelig 

konklusion. 

I forlængelse af analysens elementer sættes de identificerede forhold i analysen af standarderne op imod 

resultaterne af regnskabsanalysen og de foretagne interviews for at skabe en større forståelse og danne 

grundlaget for en samlet konklusion på problemstillingen.  

Slutteligt foretages en perspektivering til en anden potentiel vinkel på problemstillingen.  

 

2.3 Afgrænsninger 

For at sikre specialets kvalitative dybde i både analysen og diskussionen er der foretaget følgende 

afgrænsninger, som er med til at styrke, at specialets indhold holder sig til problemstillingen.  

Specialet tager alene udgangspunkt i konsekvenserne for de selskaber, der handler som leasingtager, og der 

afgrænses således fra de påvirkninger standarden må have for de selskaber, der handler som leasinggiver. 

De tilfælde hvor selskabernes leasingaftaler indeholder videreleasingaftaler, er ligeledes ikke behandlet. 

For at sikre den nødvendige dybde i afhandlingen afgrænses behandlingen af regnskabsstandarder til den 

nuværende regnskabsstandard IAS 17 – Leases og den kommende regnskabsstandard IFRS 16 – Leases. Der 
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vil altså ikke blive behandlet andre regnskabsstandarder eller lovgivning fra enkelte lande, da fokus alene vil 

være på danske regnskabsaflæggere med IFRS som begrebsramme.  

For at holde fokus på problemstillingen afgrænses der ligeledes fra, hvordan IFRS 16 påvirker selve 

regnskabsudarbejdelsen, samt hvordan standarden evt. påvirker forretningsmæssige beslutninger, idet 

forholdene kunne udgøre en problemstilling i sig selv.  

Alle eventuelle skatte- og momsmæssige konsekvenser vil ikke blive behandlet i specialet, da disse ikke 

vurderes at tilføje nogen væsentlig værdi til problemstillingen, i det omfang det ville være muligt at have det 

med.  

Alle ovenstående afgrænsninger, vurderes ikke enkeltvist eller samlet at have afgørende betydning for 

specialets besvarelse af problemformuleringen. Der vil gennem specialet blive foretaget mindre, men vigtige, 

afgrænsninger for at fastholde fokus på den aktuelle problemstilling. 

Dataindsamlingen til dette speciale er afsluttet d. 30.11.2018, og alle offentliggjorte forhold herefter er ikke 

behandlet i specialet. Det forventes ikke, at denne tidsfrist vil være afgørende for besvarelsen af specialets 

problemformulering, da IFRS 16 er vedtaget, og analysearbejdet ikke forventes at blive væsentligt påvirket 

af forhold udover dem, som allerede er kendte.  

 

2.4 Metode og videnskabsteori 

I det følgende afsnit vil specialets metodevalg blive nærmere belyst. Herunder særligt hvilke primære og 

sekundære data, som er anvendt i forsøget på at belyse og besvare problemstillingen bedst muligt.  

Undersøgelsesdesignet i specialet er et surveystudie. Surveystudier er kendetegnet ved, at der indgår flere 

undersøgelsesenheder med udgangspunkt i relativt få variable for disse enheder3. Undersøgelsesenhederne 

er udvalgt og analyseret i dybden således, at det efterfølgende er muligt at udtale sig om totalpopulationen. 

Undersøgelsesenhederne i det følgende udgøres af case-virksomhederne i regnskabsanalysen samt 

interviews af ansatte i bankernes kreditvurderingsafdelinger.   

Analysens indgangsvinkel er eksplorativ, da den har til formål at udforske forhold som er mindre kendte4. 

Konsekvenserne af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 for kreditgiver ønskes undersøgt og afdækket. For bedst 

muligt at besvare problemformuleringen med den eksplorative indgangsvinkel er vidensproduktionen 

foretaget hovedsageligt ud fra en induktiv tilgang. Den induktive tilgang betyder, at der i forbindelse med en 

                                                           
3 Andersen Ib, Den Skinbarlige Virkelighed, 5. udgave, s. 106 
4 Andersen Ib, Den Skinbarlige Virkelighed, 5. udgave, s. 20 
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dybdegående analyse af relativt få virksomheder og interview af relativt få kreditgivere kan udledes noget 

generelt om påvirkningen af IFRS 16. Ved vidensproduktion er det dog vanskeligt at adskille deduktion og 

induktion fuldstændigt. Desuden er der tilvalgt deduktive islæt, f.eks. i form af sammenligning af IASB’s 

forudsigelser med regnskabsanalysen, for at skabe en bredere forståelse af problemstillingen. Begge tilgange 

er således anvendt i specialet, men med hovedfokus på den induktive tilgang. 

 

2.4.1. Dataindsamlingstekniker 

Ved indsamling af data til besvarelsen af problemformuleringen er der to overordnede forhold, som skal 

iagttages5.  

 Kvantitative eller kvalitative data 

 Primære eller sekundære data 

2.4.1.1 Kvantitative eller kvalitative data 

Kvantitative data er karakteriseret ved at være talbaseret. Kvalitative data kan i dette tilfælde være 

årsrapporter, statistikker og kvartalsrapporter. Kvalitative data er karakteriseret ved at være alle de data, 

som ikke udgøres af tal. Kvalitative data kan være interviews, lovgivning og faglitteratur.  

I forbindelse med besvarelsen af problemstillingen er der anvendt både kvantitative og kvalitative data. Af 

kvantitative data er anvendt en lang række årsregnskaber og kvartalsrapporter, mens de kvalitative data 

primært består af skriftlige interviews, der er udsendt til kreditgiver, diverse anvendte undersøgelser og de 

to regnskabsstandarder IAS 17 og IFRS 16. 

Det vurderes, at en kombination af både kvantitative og kvalitative data bidrager til den mest fyldestgørende 

besvarelse af problemstillingen.   

2.4.1.2 Primære eller sekundære data 

Hvor kvantitative og kvalitative data betegnes efter indholdet, er primære og sekundære data karakteriseret 

efter den indsamlingsmetode, der er anvendt til at frembringe data. 

Primære data er data, som er indsamlet direkte til besvarelsen af problemstillingen uden mellemled. 

Sekundære data er karakteriseret ved at være indsamlet af eksterne parter, og formålet med indsamlingen 

har oprindeligt været tiltænkt andet formål end problemstillingen. 

                                                           
5 Andersen Ib, Den Skinbarlige Virkelig, 5. udgave s. 135 
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Til brug for besvarelse af problemstillingen er der i specialet anvendt både primære og sekundære data. 

Primære data består af de skriftlige interviews, og sekundære data er de anvendte årsregnskaber, 

undersøgelser og regnskabslovgivning.  

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til især sekundære data, da de er indsamlet eksternt og 

indsamlingsmetoderne og efterbehandlingen er ukendt. Der er derfor en risiko for, at sekundære data kan 

være mere eller mindre repræsentativt eller validt for problemstillingen. Da de sekundære data i dette 

speciale primært består af årsregnskaber og regnskabslovgivning, vurderes denne risiko dog ikke at være 

overhængende, eller noget som skal adresseres yderligere.  

For primære data er der to underkriterier som skal belyses. Primære data kan være enten stimulidata eller 

ikke-stimulidata6. Stimulidata er karakteriseret ved at være data, som er påvirket af eksempelvis tonelejet, 

temperaturen og anden fysisk påvirkning. Ikke-stimulidata er, som det ligger i ordet, det modsatte af 

stimulidata og alene observeret uden nogen form for påvirkning af personen, der foretager observationen.  

Det kan diskuteres, om der er tale om stimulidata eller ikke-stimulidata, idet interaktionen har foregået 

skriftligt og til dels telefonisk. Der vurderes dog at være tale om stimulidata, da respondenterne kan blive 

påvirket af spørgsmålenes formulering, hvorfor respondenterne ikke er helt upåvirket. Dette stiller endvidere 

krav til udformningen af spørgsmålene samt den efterfølgende håndtering, således at analysen forbliver 

reliabil.  

Da der anvendes både primære og sekundære data samt kvantitative og kvalitative data, opstår der en 

metodetriangulering7. Kombinationen af de forskellige data styrker undersøgelsens validitet og gør, at 

eventuelle svagheder i de enkelte data opvejes af styrken af de andre data, således at der skabes et 

kvalificeret grundlag for at besvare problemformuleringen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Andersen Ib, Den Skinbarlige Virkelighed, s. 137 
7 Andersen Ib, Den Skinbarlige Virkelighed, s. 149  
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2.4.3 Regnskabsanalyse 

I forbindelse med regnskabsanalysen er det vurderet relevant og repræsentativt at undersøge selskaber i 

forskellige industrier. Dette er gjort med henblik på at få indsigt i, i hvilket omfang implementeringen af IFRS 

16 vil påvirke de enkelte industriers regnskaber fra kreditgivers synspunkt. Det er ligeledes gjort med henblik 

på at afprøve, hvorvidt IASB’s forudsigelser og undersøgelser for de enkelte industrier kan overføres til de 

danske børsnoterede selskaber. 

Processen til valg af case-virksomheder tager udgangspunkt i oversigten fra IASB’s effektanalyse af IFRS 16: 

 

Figur 2, IASB Effect analysis, IFRS 16 leases. 

Modellen er derefter inddelt i tre kategorier, hvilket er gjort med det formål at skabe et bedre overblik over 

indvirkningen af IFRS 16 samt med henblik på at kunne identificere, om der er nogle sammenhænge 

industrierne imellem. Kategorierne er inddelt som beskrevet nedenfor: 

Kategori 1: Forventes at indregne leasingaktiver for mere end 10 % af balancesummen og består af typisk 

aktivtunge industrier som flyselskaber, transportvirksomheder og detailkæder.   

Kategori 2: Forventes at indregne leasingaktiver for mellem 5 % og 10 % af balancesummen og består af 

virksomheder indenfor telekommunikation, distribution og mediebranchen. 

Kategori 3: Forventes at indregne leasingaktiver for under 5 % af den samlede balancesum og består af IT-

virksomheder, medicinalbranchen og øvrige brancher. 

For at kunne danne det komplette billede er det vurderet relevant at gennemgå eksempler fra alle 3 

kategorier. Der er udvalgt 2 danske børsnoterede selskaber for hver kategori, hvis industri passer ind i 
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bestemmelsen af den enkelte kategori. Udvælgelsen er sket ud fra et synspunkt om at ramme det største 

selskab inden for industrien, som er noteret på den danske børs. Udvælgelsen er foretaget uden hensyntagen 

til, hvorvidt selskaberne har bankgæld eller ej, da dette vurderes at bidrage til den mest repræsentative 

regnskabsanalyse. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

DSV A/S TDC A/S NNIT A/S 

Pandora A/S Parken Sport & Entertainment A/S Novo Nordisk A/S 

Figur 3, egen tilvirkning. 

2.4.4 Interview af kreditgiver 

For at afspejle størrelsen af de analyserede virksomheder er det vurderet mest hensigtsmæssigt at søge svar 

hos landets største banker. Ud fra Finanstilsynets liste over de største banker i Danmark for 20188,  baseret 

på institutternes arbejdende kapital, er følgende banker udvalgt: 

1. Danske Bank A/S 

2. Jyske Bank A/S 

3. Sydbank A/S 

4. Nykredit Bank A/S 

5. Spar Nord Bank A/S 

6. A/S Arbejdernes Landsbank 

7. Ringkøbing Landobank A/S 

8. Saxo Bank A/S 

Udvælgelsen har taget udgangspunkt i landets fire største banker (nr. 1-4), der er placeret i Finanstilsynets 

Gruppe 1 med en arbejdskapital på over 75 mia. kr. 

For at opnå et repræsentativt udsnit af banksektoren er de 4 største banker (nr. 5-8) fra Finanstilsynets 

Gruppe 2 med en arbejdskapital på over 12 mia. kr. ligeledes medtaget. I forbindelse med undersøgelsen af 

de udvalgte banker er det dog, konstateret at Saxo Bank ikke har nogen erhvervsafdeling, hvorfor denne er 

fravalgt i den videre analyse. Derudover vurderes det svært at se bort fra Nordea, der på trods af sine rødder 

i Sverige må betragtes som en af landets største banker. Undersøgelsen består dermed af 5 banker fra 

Finanstilsynets Gruppe 1 og 3 banker fra Gruppe 2. 

                                                           
8 https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Statistik/Statistik-om-sektoren/Pengeinstitutternes-
stoerrelsesgruppering 
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2.4.4.1 Metode for dataindsamling 

Det vurderes, at den mest valide fremgangsmåde for undersøgelsen ville være at oprette en kontrolleret 

fokusgruppe med kompetente repræsentanter fra alle udvalgte banker. Ved en fokusgruppe dannes der, hvis 

det lykkes at foretage en reliabil databehandling, en fælles opfattelse af problemstillingen, så misforståelser 

undgås. Derudover påvirker deltagerne hinanden og udsagn testes. Det betyder, at deltagerne ofte er nødt 

til at argumentere og underbygge deres argumenter overfor gruppens øvrige parter, der tilnærmelsesvist har 

det samme faglige niveau.  

Ulemperne ved at anvende en fokusgruppe kan være, at der i gruppen er en eller få stærke personligheder, 

der overtrumfer de øvrige deltagere. Derudover efterlader undersøgelsesformen ikke store muligheder for 

alternative vinkler og stiller dermed store krav til styringen af fokusgruppen.  

I analysen er det dog vurderet nødvendigt at se bort fra denne undersøgelsesmetode, da det vurderes tæt 

på umuligt at samle personer med den fornødne erfaring fra de udvalgte banker på samme tid og sted.  

Efter fokusgruppe betragtes interviewformen som den bedst mulige undersøgelsesmetode. Set i forhold til 

f.eks. et spørgeskema giver interviewformen mulighed for uddybende beskrivelser og interaktion mellem 

interviewer og informant. På den måde spores undersøgelsen ind på problemstillingens kerne, og der opnås 

en mere detaljeret forståelse. Disse aspekter vurderes relevant i forhold til undersøgelse af kreditvurderingen 

i forbindelse med IFRS 16, da det er standardens konkrete indflydelse på vurderingsarbejdet, der forsøges 

afdækket. Derudover forebygger interaktionen at spørgsmål misforstås, eller at svarkategorier tillægges 

forskellig betydning, hvilket udgør en risiko ved et spørgeskema.  

Interviewformen stiller dog også store krav til intervieweren. For at nå frem til valide data er det nødvendigt, 

at interviewet er struktureret, så der ikke afviges fra problemstillingen, og at der stilles uddybende og 

forklarende spørgsmål, hvor det er nødvendigt. I lighed med en fokusgruppe stiller interviewformen ligeledes 

store krav til databehandlingen i form af transskribering eller et detaljeret referat samt vægtningen af de 

forskellige udsagn, så der holdes fokus på problemstillingen og ikke drages fejlagtige konklusioner.  

Bankerne blev først kontaktet telefonisk for at undersøge, om de var interesseret i at deltage, og i så fald 

hvilke personer der skulle kontaktes. Samtlige banker gav udtryk for at være interesseret i undersøgelsen og 

gav mulighed for at kontakte relevante medarbejdere. Samtalerne gav dog også det klare indtryk, at det var 

begrænset hvor meget tid de relevante medarbejdere kunne og ville stille til rådighed. Det blev derfor 

vurderet usandsynligt, at et tilstrækkeligt antal banker ville afsætte tid til at stille de relevante medarbejdere 

til rådighed til et fysisk interview. Til trods for denne begrænsning blev det vurderet at interviewformen ville 

skabe et bedre analysegrundlag for problemstillingen end et spørgeskema.  
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Kompromiset for undersøgelsesmetoden blev derfor at foretage et skriftligt interview med mulighed for at 

stille uddybende spørgsmål i form af telefonisk kontakt eller skriftlige spørgsmål for at komme så tæt på den 

rene interviewform som muligt. Undersøgelsesformen bevarer dermed interviewformens fordele omkring 

mere uddybende svar og interaktion mellem interviewer og informant, om end det er i mere begrænset 

omfang end det rene interview. Undersøgelsesformen minimerer risiko for fejlbehandling af de indsamlede 

data, idet analysen tager udgangspunkt i en skriftlig tilbagemelding.  

Det stiller samtidig store krav til formuleringen af spørgsmålene. Da interviewer og informant ikke sidder 

ansigt til ansigt, er der ikke samme mulighed for at spore sig ind på problemstillingen, og der er derfor en 

risiko for, at spørgsmålene misforstås. Formen har dermed nogle af de samme risici som et spørgeskema. 

Der er dog også en risiko for, at spørgsmålene besvares meget kortfattet, hvilket begrænser en dybdegående 

analyse. For at imødekomme og minimere disse risici er det derfor vigtigt, at der så vidt muligt stilles konkrete 

og entydige spørgsmål, og at der stilles opfølgende og uddybende spørgsmål i det omfang, det er nødvendigt, 

for at danne et fyldestgørende analysegrundlag. 

Som følge af den tilnærmede interviewform er der ikke anvendt en entydig interviewtype. De foretagne 

interviews har både karakter af at være strukturerede og semistrukturerede9. Som følge af sin skriftlige form 

er interviewformen udpræget struktureret i og med, at alle informanter stilles de samme spørgsmål, på 

samme måde og i en bestemt rækkefølge. Det skriftlige interview har dog ikke svarmuligheder og har på 

denne front flere ligheder med det semistrukturerede interview, hvor spørgsmålene er mere generelle, og 

respondenterne frit kan besvare spørgsmålene. Derudover er der ved det semistrukturerede interview 

mulighed for uddybende spørgsmål, hvilket er foretaget telefonisk. På trods af den sammensatte 

interviewform vurderes opbygningen af danne et validt og reliabilt grundlag for besvarelse af 

problemstillingen. 

 

2.5 Kildekritik 

Specialets teoribeskrivelse er primært bygget op omkring de to internationale regnskabsstandarder IAS 17 

og IFRS 16. Standarderne er udarbejdet af IASB, som i høj grad vurderes at besidde de nødvendige faglige 

kompetencer og have en tilstrækkelig uafhængighed til regnskabsaflæggerne, til at regnskabsstandarderne 

kan klassificeres som både pålidelige og objektive.  

                                                           
9 http://metodeguiden.au.dk/interviews/ 
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I analyseafsnittet er der, udover de førnævnte regnskabsstandarder, også anvendt flere offentliggjorte 

årsregnskaber og kvartalsrapporteringer for de udvalgte børsnoterede virksomheder. Årsregnskaberne er 

alle underskrevet af statsautoriserede revisorer, som bekræfter, at regnskaberne vurderes at give et 

retvisende billede af den finansielle stilling for de enkelte selskaber. Årsregnskaberne vurderes derfor at være 

valide og tidsmæssigt repræsentative for den foretagne analyse, da der er taget udgangspunkt i de senest 

aflagte rapporter.  

Derudover er der anvendt en undersøgelse foretaget af PwC. I forlængelse af ovenstående vurderes data i 

undersøgelsen at være valide, idet data er indsamlet og behandlet af et af landets største revisionshuse, som 

vurderes at besidde de fornødne kompetencer og ressourcer. Det vurderes dog, at disse publikationer i et 

vist omfang er udarbejdet med salg for øje, hvorfor det er vigtigt at bevare en kritisk tilgang.  

I relation til deltagerne i de afholdte interviews er der en vis risiko for, at deltagerne har påvirket 

problemstillingen i en særlig retning, at der er opstået misforståelser, eller at deltagerne er blevet influeret 

af spørgsmålenes formulering. Besvarelsen af interviewspørgsmålene er dog forholdsvis entydige, hvorfor 

det vurderes usandsynligt, at samtlige informanter på samme vis enten har påvirket problemstillingen, 

misforstået et eller flere spørgsmål, eller er influeret af formuleringen. Det underbygges endvidere af, at alle 

informanter har et grundlæggende kendskab til begge regnskabsstandarder samt en større erfaring med 

kreditvurdering, der indeholder leasing. Besvarelserne af interviewspørgsmålene vurderes derfor at være 

valide. Vægtningen af de enkelte deltageres besvarelse er nærmere gennemgået i selve analysen.  

Den anvendte litteratur vurderes at være valid og repræsentativ, da der generelt er tale om velrenommerede 

kilder. Derudover vurderes litteraturen at være forholdsvis objektiv, da der i høj grad er tale om gengivelse 

af allerede anerkendt teori og praksis.  
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3. Teori 

I forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 16 har IASB været igennem en lang og omfattende proces med at 

udarbejde standarden, som den ser ud i den endelige form. Den officielle proces startede for næsten 10 år 

siden i 2009 med udgivelsen af deres indledende discussion paper. Siden har IASB analyseret mere end 1.700 

kommentarer til lovteksten, afholdt hundredvis af møder med investorer, analytikere og 

regnskabsudarbejdere, samt afholdt 15 offentlige ”round table meetings”10.  

Den lange proces er af IASB vurderet nødvendig for at sikre den ønskede effekt af standarden, da det 

forventes, at standarden vil medføre markante ændringer i regnskabsgrundlaget. At det er vurderet 

nødvendigt med så stort et forarbejde vidner om, at der er mange og vigtige regnskabsbrugere at tage hensyn 

til.  

Som det ses af nedenstående koalitionsmodel har en virksomhed en lang række interessenter, som i større 

eller mindre grad har interesse i virksomhedens finansielle situation. Disse interessenter fungerer dermed 

som regnskabsbrugere. 

 

Figur 4 - Koalitionsmodel 

Leverandører kan f.eks. være interesseret i at få en indikation af virksomhedens likviditet for at vurdere 

samhandelsrisikoen. Der er dog også regnskabsbrugere, der har langt større indflydelse på virksomheden. En 

                                                           
10 IFRS 16 Leases – Project summary and feedback statement, IASB, January 2016 s. 6 
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af disse er kreditgiver, der vurderes at være en central regnskabsbruger for både virksomheden og i et 

samfundsmæssigt perspektiv. Det skyldes, at både virksomhed og samfund er afhængig af et effektivt og 

gennemsigtigt finansieringsmiljø for at skabe vækst og undgå samfundsmæssige tab i form af udlån til 

virksomheder, der går konkurs. I den forbindelse er regnskabet et vigtigt måleinstrument. Et måleinstrument 

hvis grundlag bliver ændret i væsentligt omfang ved implementeringen af IFRS 16. 

 

3.1 Historisk perspektiv 

IASC (International Accounting Standards Committee) stiftes i 1973 af en række lande, som aftaler at anvende 

internationale regnskabsstandarder, når det gælder multinationale virksomheder. I løbet af de efterfølgende 

år udvikler IASC deres IAS-standarder (International Accounting Standard) med det formål at skabe et 

fundament for fælles regnskabsstandarder på tværs af landegrænser for at højne kvaliteten og skabe øget 

gennemsigtighed for regnskabsaflæggelsen.  

Det leder til, at G7 i 1998 beder IASC færdiggøre et forslag, som skal vedtage IAS som den generelle 

internationale regnskabsstandard. IAS gælder herfra ikke længere kun for de lande som oprindeligt var med 

til at etablere samarbejdet men globalt. I år 2000, efter at have færdiggjort forslaget, omstrukturerer IASC 

sig selv til fremadrettet at hedde IASB (International Accounting Standards Board) og skal overvåges af en 

uafhængig part. Samme år stiftes IFRS Foundation, som bliver pålagt at være ansvarlig for denne overvågning 

af IASB og deres arbejde.  

I 2002 vedtager både EU og FASB (US Finansiel Accounting Standards Board), at det regnskabsmæssige 

samarbejde skal styrkes yderligere på tværs af landegrænser, og at der fremadrettet skal aflægges regnskab 

efter IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards). IFRS-standarderne afløser dermed 

IAS-standarderne, som IASB havde godkendt fra IASC-tiden. I 2003 lander den første IFRS-standard ”IFRS 1 – 

First time adoption of International Financial Reporting standards”, som bliver startskuddet, til at der de 

kommende år løbende bliver udgivet nye IFRS-standarder. IFRS-standarder erstatter dermed de tidligere IAS-

standarder for de enkelte områder i takt med udgivelserne. I 2013 vedtages det, efter mange år med løbende 

udgivelser af nye IFRS-standarder, at der skal udarbejdes effektanalyser for de enkelte standarder, som skal 

forbedre gennemgangen og godkendelsen af de enkelte standarder. I 2016 udgiver IFRS, den nye IFRS 16 

standard ”IFRS 16 – Leases”, der er udgangspunkt for problemstillingen.   

Indregning af leasingkontrakter blev oprindeligt beskrevet i IAS 17 (erstattes af IFRS 16), hvis formål var at 

skabe en hensigtsmæssig regnskabspraksis for leasingtager og leasinggiver samt beskrive de oplysninger 

relateret til leasing, som regnskabet skulle indeholde. 
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3.2 International Accounting Standard 17 - Leases (IAS 17) 

I det følgende gennemgås de daværende regler i IAS 17 og de nuværende regler i henhold til IFRS 16. Det er 

dog alene de områder i standarderne, der er relevante for problemstillingen, som gennemgås. Redegørelsen 

skal derfor ikke anses som en fuldkommen gennemgang af de to regnskabsstandarder. 

Jf. IAS 17 er en leasingkontrakt en aftale, hvor leasinggiver overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager 

mod en eller flere betalinger for en nærmere defineret periode. Det afgørende for, om der er tale om leasing, 

er, at aftalen indeholder en overdragelse af brugsretten til aktiver. En aftale kan godt udgøre en 

leasingkontrakt på trods af, at aftalen indeholder forpligtelser for leasinggiver til at udføre væsentlige 

tjenesteydelser eller vedligeholdelse i forbindelse med driften af aktivet. Det afgørende er, at brugsretten 

overgår til leasingtager, hvorfor leasingaftaler afskiller sig fra f.eks. servicekontrakter. Er der tvivl om en aftale 

kan karakteriseres som en leasingaftale, kan der søges hjælp i IFRIC11 4 (IFRS fortolkningsbidrag), der 

indeholder vurderinger af om en aftale indeholder en leasingkontrakt.  

En leasingkontrakt er gyldig fra det første tidspunkt af datoen for leasingkontraktens indgåelse eller 

tidspunktet for parternes forpligtelse til kontraktens hovedpunkter. I den forbindelse klassificeres kontrakten 

som enten finansiel eller operationel (se nedenfor). Leasingperioden påbegyndes fra datoen, hvor 

brugsretten til aktivet overgår til leasingtager.  

Opgørelse af leasingperioden er noget mere flydende og defineres jf. IAS 17 som den periode, hvor 

leasingtager har forpligtet sig til at lease aktivet, samt eventuelle perioder hvor leasingtager har ret til at 

fortsætte med at lease aktivet. Det afgørende er, hvor sikkert det ved leasingaftales indgåelse er, at 

leasingtager vil udnytte forlængelsesretten. Ifølge standarden skal det blot være rimeligt sikkert, at 

leasingkontrakten forlænges for, at denne potentielle forlængelse er en del af leasingperioden ved indgåelse 

af leasingaftalen. 

 

3.2.1 Finansiel og operationel leasing 

Jf. IAS 17 findes der to typer af leasing som følger:  

Finansiel leasing: En leasingkontrakt hvor alle væsentlige risici og afkast forbundet til aktivet overdrages til 

leasingtager, uanset om ejerskabet overdrages ved leasingperiodens udløb.  

Operationel leasing: Alle leasingkontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter (negativ afgrænsning). 

                                                           
11 IFRS Interpretations committee 
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Skildringen mellem de to leasingtyper kan som udgangspunkt lyde meget klar og entydig. Dette er dog ikke 

tilfældet i praksis, hvor der ofte kan opstå tvivl som følge af den enkelte kontrakts indhold. Dette kan være 

et problem, hvis leasinggiver og leasingtager betegner og indregner en kontrakt forskelligt eller, hvis 

sammenlignelige virksomheder tolker lignende kontrakter forskelligt. Det afgørende er transaktionens 

karakter frem for kontraktens form. I det følgende er opstillet en række eksempler jf. IAS 17 på forhold, der 

medfører, at kontrakten som oftest skal karakteriseres som finansiel: 

 Ejendomsretten til et aktiv overgår til leasingtager ved udgangen af leasingperioden 

 Leasingperioden løber over størstedelen af aktivets økonomiske levetid på trods af, at 

ejendomsretten ikke overgår  

 Leasingtager har en købsret til aktivet til en pris, der forventes at være så tilstrækkeligt lavere end 

dagsværdien, at det ved kontraktindgåelse er rimelig sikkert, at købsretten bliver udnyttet 

 De leasede aktiver er så specialiseret, at de udelukkende kan anvendes af leasingtager, uden at der 

foretages væsentlige ændringer 

 Leasingtager skal dække leasinggivers eventuelle tab i tilfælde af opsigelse af aftalen  

Overordnet betyder det, at alle leasingforhold, hvor nytteværdien af leasingaktivet i hele aktivets levetid eller 

i størstedelen af aktivets levetid tilfalder leasingtager, skal indregnes som finansiel leasing.  

Disse forhold er dog ikke en garanti for, at kontrakten skal klassificeres som finansiel. Der kan fremgå øvrige 

forhold af leasingkontrakten, der gør, at alle væsentlige risici og afkast i forbindelse med brugsretten ikke 

overdrages, hvilket medfører, at kontrakten skal betragtes som operationel. Dette kan være hvis aktivet ved 

leasingperiodens udløb overdrages mod en ydelse, der svarer til dagsværdien på overdragelsestidspunktet. 

Det kan dermed være små aspekter, der har afgørende indflydelse på indregningen, og indregningen kan i 

høj grad afhænge af fortolkning. Trods de små forskelle kan indregningen have stor indflydelse på regnskabet.  

Hvis parterne i en leasingkontrakt bliver enige om at ændre leasingkontraktens bestemmelser på en måde, 

der ændrer kontraktens karakter, således at det ville have medført en anden klassifikation ved aftalens 

indgåelse, så anses hele perioden for en ny leasingkontrakt, og der skal dermed korrigeres for tidligere 

indregning. Ændringer, som følge af ændringer i skøn, medfører dog ikke en ny regnskabsmæssig 

klassifikation.  
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3.2.2 Finansielle leasingkontrakter 

3.2.2.1 Første indregning 

Ved starten af leasingperioden indregnes den finansielle leasingkontrakt som et aktiv og en forpligtelse i 

balancen til dagsværdien (kostprisen) af det leasede aktiv på tidspunktet for indgåelsen af leasingkontrakten 

eller nutidsværdien af minimumsydelserne12, hvis denne er lavere. Diskonteringsfaktoren, der skal bruges 

ved beregning af nutidsværdien af minimumsydelserne, udgøres af den interne rente i leasingkontrakten. Er 

det ikke muligt anvendes leasingtagers lånerente. Ved første indregning er det indregnede aktiv og passiv 

dermed lige store bortset fra eventuelle startomkostninger, der kan henføres direkte til leasingaktivet. Disse 

tillægges aktivsiden.   

Som beskrevet er det aftalens økonomiske realiteter, der er afgørende for, om der er tale om finansiel leasing 

frem for kontraktens form. Er sondringen mellem finansiel og operationel leasing forkert sker første 

indregning ikke korrekt, hvilket bl.a. medfører, at virksomhedens balancesum er for lav, og der sker en 

forvridning af virksomhedens nøgletal.  

 

3.2.2.2 Efterfølgende måling 

Efter første indregning, hvor leasingaktivet og forpligtelsen som udgangspunkt er lige store med undtagelse 

af startomkostninger, skal minimumsleasingydelserne fordeles mellem afdrag på forpligtelsen og finansielle 

omkostninger. En leasingforpligtelse kan på mange måder sammenlignes med et kreditkøb i form af, at 

leasingtager overtager alle risici og afkast forbundet med aktivet. Minimumsleasingydelserne kan dermed 

ses som betaling af en samlet ydelse indeholdende afdrag og renter.  

Finansieringsomkostningen/renten beregnes for den totale leasingperiode og allokeres herefter til de 

enkelte perioder, således at der fremkommer en konstant periodisk rente for den resterende forpligtelse. 

Det bevirker, at der betales den samme ydelse pr periode i hele leasingperioden, og at ydelsen i starten af 

leasingperioden dermed i større grad består af renter med en løbende udvikling, så langt størstedelen af 

ydelsen består af afdrag i slutningen af perioden.  

På aktivsiden medfører efterfølgende måling afskrivninger på leasingaktivet under forudsætning af, at aktivet 

er afskrivningsberettiget, hvilket er hovedreglen for denne type aktiver. Afskrivningspraksis for leasingaktiver 

skal følge regnskabspraksis for øvrige afskrivningsberettigede aktiver i overensstemmelse med IAS 16 

angående materielle anlægsaktiver og IAS 38 angående immaterielle anlægsaktiver. I den forbindelse skal 

                                                           
12 Minimumsydelser er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale i løbet af leasingperioden samt alle øvrige 
beløb, der er garanteret af leasingtager (f.eks. restværdi) 
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der blandt andet tages stilling til scrapværdier. Som beskrevet bruges terminologien ”rimelig sikkert” i 

forbindelse med f.eks. forlængelsesmuligheder og udnyttelse af købsretter. Dette går igen i forhold 

afskrivningsprocedure. Er der ikke rimelig sikkerhed for, at leasingtager vil overtage ejendomsretten til 

leasingaktivet ved udgangen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af 

aktivets levetid og leasingperioden. Hvis det derimod vurderes rimelig sikkert, at leasingtager overtager 

ejendomsretten til aktivet ved leasingperiodens udløb, afskrives der over aktivets forventede levetid. I lighed 

med øvrige aktiver fordeles afskrivningerne på leasingaktivet ud over hele perioden, således at der afskrives 

systematisk enten lineært, degressivt eller progressivt, alt afhængigt af regnskabspraksis og hvad der er mest 

retvisende for det enkelte aktiv. 

Ved efterfølgende måling af finansielle leasingforpligtelser bliver resultatopgørelsen dermed påvirket af 

afskrivninger på leasingaktivet samt renteomkostninger i forbindelse med finansieringen. Ved den 

efterfølgende måling er det derfor usandsynligt, at leasingaktivet og -forpligtelsen fortsat er lige store. 

Den efterfølgende måling stopper dog ikke nødvendigvis her. I lighed med øvrige aktiver skal det vurderes, 

om leasingaktivets værdi er blevet forringet, og om der i så fald skal foretages en nedskrivning jf. IAS 36 om 

værdiforringelse af aktiver. 

 

3.2.2.3 Oplysninger 

Ifølge IAS 17 skal leasingtager afgive følgende oplysninger i regnskabet relateret til leasingaktivet: 

 Opgørelse af den regnskabsmæssige nettoværdi pr aktivkategori 

 En opgørelse af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen samt deres 

nutidsværdi. Dette skal desuden opdeles i perioderne inden for 1 år, mellem 1 og 5 år samt over 5 år  

 En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingaftaler, herunder: 

 Muligheden og vilkårene for forlængelse eller købsret samt prisstigningsklausuler 

 Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som resultat af de indgående 

leasingaftaler. Dette kan eksempelvis være udbyttebegrænsning i forhold til at sikre soliditet 

eller begrænsning i at indgå nye leasingaftaler  

Derudover følger de generelle oplysningskrav relateret til leasingaktiverne i tråd med f.eks. IAS 36 og 38.  
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3.2.3 Operationelle leasingkontrakter 

Ved operationelle leasingkontrakter indregnes leasingaktivet ikke i balancen, da det jf. definitionen i IAS 17 

ikke opfylder definitionen på et aktiv. For at et aktiv kan indregnes i balancen, skal det være et resultat af 

tidligere begivenheder, forvente at skabe fremtidige økonomiske fordele samt være i virksomhedens kontrol. 

Et operationelt leasingaktiv er uden tvivl et resultat af tidligere begivenheder. Det må også vurderes, at 

aktivet forventes at skabe fremtidige økonomiske fordele. I forhold til at aktivet skal være i virksomhedens 

kontrol, opstår der dog problemer i forhold til definitionen i IAS 17. Når væsentlige risici og afkast ikke overgår 

til leasingtager, kan leasingaktivet ikke klassificeres som værende i virksomhedens kontrol og kan dermed 

ikke klassificeres som et aktiv.  

Derfor indregnes operationelle leasingydelser direkte som omkostninger i resultatopgørelsen, hvor den 

totale leasingydelse fordeles lineært over hele leasingperioden. Der kan dog afviges fra dette, hvis et andet 

systematisk grundlag er mere retvisende for udviklingen i brugerens fordele.  

SIC-1513 (fortolkningsbidrag) om incitamenter forbundet med operationel leasing foreskriver dog, at 

incitamentfordele (såsom rentefrie perioder) opnået ved indgåelse eller fornyelse af operationelle 

leasingkontrakter skal indregnes i form af en reduktion af den totale leasingydelse fordelt udover hele 

leasingperioden, da det er en integreret del af leasingaftalen. Dette er uagtet incitamentets type eller 

betalingstidspunkt. Fordelen indregnes på samme vis som leasingydelserne.   

Operationel leasing indregnes som regel under eksterne omkostninger eller vareforbrug. Uanset 

klassifikation indregnes det i poster indeholdt i EBITDA, hvis regnskabet er artopdelt. Finansiel leasing 

indregnes derimod, som tidligere beskrevet, under afskrivninger og finansielle omkostninger og påvirker 

dermed først henholdsvis EBIT og resultat før skat. Der er i begge tilfælde tale om leasing, men de påvirker 

resultatopgørelsen vidt forskelligt, hvilket kan have betydelig indflydelse i en analysesituation for 

regnskabsbrugere som f.eks. kreditgiver. Er regnskabet funktionsopdelt er forskellen i klassifikation ikke helt 

så stor, idet afskrivninger indregnes for det funktionsområde, som det omhandler, ligesom operationel 

leasing. Ved et funktionsopdelt regnskab vil klassifikationsforskellen mellem operationel og finansiel leasing 

derfor kun være de finansielle omkostninger. 

  

                                                           
13 SIC-15 — Operating Leases – Incentives 
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3.2.3.1 Oplysninger 

Ifølge IAS 17 skal leasingtager afgive følgende oplysninger i regnskabet relateret til operationel leasing. 

Kravene minder i høj grad om forholdene under finansielle leasingkontrakter: 

 En opgørelse af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen. Dette skal opdeles 

i inden for 1 år, mellem 1 og 5 år samt over 5 år  

 En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingaftaler, herunder: 

 Muligheden og vilkårene for forlængelse eller købsret samt prisstigningsklausuler 

 Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som resultat af de indgående 

leasingaftaler. Dette kan eksempelvis være udbyttebegrænsning i forhold til at sikre soliditet 

eller begrænsning i at indgå nye leasingaftaler  

 

3.3 Den nye leasingstandard (IFRS 16) 

3.3.1 Introduktion 

IASB udsendte i 2016 en ny standard for indregning af leasingaftaler, IFRS 16. Standarden har været længe 

undervejs, hvor de første diskussioner startede tilbage i 1996 og det første udkast blev fremstillet i 2010. 

Standarden blev dog først endeligt godkendt af IASB i januar 2016. 

 Standarden gælder for alle virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, og træder i kraft for 

regnskabsåret der begynder 1. januar 2019 eller senere. Der er dog mulighed for førimplementering. IFRS 16 

erstatter IAS 17 samt SIC-15 og IFRIC 4.  

Hovedtrækket i IFRS 16 i forhold til IAS 17 er, at stort set alle leasingaftaler fremover skal indregnes i balancen 

på samme vis som ved finansiel leasing i IAS 17. Dette er uanset om der, i forhold til den gamle definition, er 

tale om finansiel eller operationel leasing. IFRS definerer en leasingaftale som en aftale mellem parter, hvor 

brugsretten overdrages til et aktiv i en given periode mod en given betaling. Aftaler, hvor der ikke overdrages 

en brugsret men i stedet leveres en serviceydelse, er ikke omfattet af IFRS 16. Den overordnede definition 

minder dermed på mange måder om definitionen i IAS 17.  

Den nye definition har dog et centralt aspekt, der har vigtig betydning for indregningen af operationelle 

leasingkontrakter. Som det er beskrevet tidligere opfyldte operationel leasing ikke definitionen på et aktiv, 

da leasingaktivet ikke var i virksomhedens kontrol som følge af den manglende overdragelse af risici og afkast. 

Der var tale en negativ afgrænsning med dette som det centrale punkt. I den nye definition er der 

udelukkende lagt vægt på brugsretten, og der foreligger ikke længere en nærmere definition af 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 24 af 118 
 

underkategorier. Når det alene er brugsretten, der er afgørende, må aktivet som udgangspunkt betragtes 

som værende i virksomhedens kontrol og kan dermed betragtes som et aktiv.   

Årsagen til den nye indregningsmetode skal delvist findes i, at det rent praktisk har vist sig svært at skelne 

mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter samt at imødekomme regnskabsbrugeres behov, 

såsom analytikere og kreditgivere. Praksis for disses regnskabsbrugere har tidligere været, at regnskaberne 

blev korrigeret så operationelle leasingaktiver og forpligtelser blev indregnet i regnskabernes balancer. Dette 

er blevet foretaget ud fra regnskabernes noteoplysninger, der blev ganget med en faktor alt afhængigt af 

leasing- og virksomhedstype. Trods forholdsvis omfangsrige oplysningskrav (beskrevet ovenfor) har 

regnskabsbruger ikke haft mulighed for at foretage korrektioner, som var der tale om finansiel leasing på 

dette notegrundlag. Tanken bag IFRS 16 var derfor at skabe øget gennemsigtighed og skabe et større 

sammenlignings- og analysegrundlag uanset leasingform. Derudover har der fra IASB’s side været et ønske 

om, at balancerne i regnskaberne udviser de aktiver virksomhederne reelt råder over, uanset hvordan de er 

finansieret14. 

De nye regler i IFRS 16 medfører derfor, for især de leasingtunge virksomheder, en betydelig stigning i 

balancesummen, da leasingaktiverne uanset type indregnes som et anlægsaktiv med en tilsvarende 

forpligtelse på passivsiden, som var der kun tale om finansiel leasing jf. den gamle definition i IAS 17. Ifølge 

IASB giver dette et mere retvisende billede af virksomhedernes aktiver og forpligtelser, da leasing i den nye 

definition i IFRS 16 i højere grad bliver betragtet som en finansieringsform. Sammenligningsgrundlaget i 

forhold til virksomheder, der har valgt en mere traditionel finansieringsform som egenkapital eller banklån, 

som altid har fremgået af balancerne, bliver dermed større.  

I resultatopgørelsen bliver sammenligningsgrundlaget tillige større. Som det tidligere er beskrevet har 

forskellen i klassifikation af operationel og finansiel leasing været betydelig. Jf. IFRS 16 opdeles en 

leasingydelse i tre elementer i form af et afdrag på leasinggælden, en afskrivning på anlægsaktivet samt en 

rente. Indregningen ligner dermed indregningen for øvrige finansieringsmetoder, hvilket øger 

sammenligningsgrundlaget virksomhederne imellem, uanset finansieringsform, i modsætning til den 

tidligere indregningsmetode for operationel leasing.  

For virksomheder, der primært har anvendt operationel leasing, medfører de nye regler dog en 

spidsbelastning i resultatopgørelsen i de første år af en aftale sammenlignet med den tidligere 

indregningsform. Det skyldes, at der nu indregnes afskrivninger og finansielle omkostninger i form af renter 

i stedet for en samlet leasingydelse. Medmindre der anvendes en alternativ afskrivningsform i form af 

                                                           
14 IFRS 16 Leases - Effect Analysis, IASB, January 2016 s. 3 
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progressiv eller degressiv afskrivning, vil afskrivningerne i de fleste tilfælde være lineære og påvirke 

resultatopgørelsen på samme vis som de tidligere leasingydelser. De finansielle omkostninger vil dog blive 

behandlet som ethvert andet lån med en amortiseringsplan, hvor renter er højest ved aftalens begyndelse, 

som følge af forpligtelsens størrelse, og herefter falder i takt med de løbende afdrag på leasinggælden.  

De totale leasingomkostninger vil ved de nye regler dermed være større i starten af leasingaftalen og falde 

frem mod aftalens udløb i modsætning til den tidligere indregning af operationel leasing, der er konstant 

over hele perioden. Denne påvirkning af resultatopgørelsen har bl.a. medført, at man i de amerikanske 

standarder har indført modifikationer til denne indregningsmetode, således at nogle aktivtyper, der tidligere 

blev betragtet som operationel leasing, fortsat indregnes med konstante ydelser. Det kan her diskuteres, 

hvad der er mest retvisende for regnskabsbrugere såsom kreditgiver i forhold til alternative 

finansieringsformer. 

Overordnet set forventes det, at de nye regler især vil have en positiv påvirkning på EBITDA. Dette påvirker 

tilmed pengestrømsopgørelsen, da operationelle leasingydelser som bekendt ikke længere skal indregnes 

som driftsomkostninger. Pengestrømme fra operationelle leasingkontrakter flyttes således fra 

pengestrømme fra driftsaktivitet og bliver til pengestrømme fra finansieringsaktivitet i form af afdrag. Renter 

karakteriseres som enten driftsaktivitet eller finansieringsaktivitet alt afhængigt af virksomhedens 

regnskabspraksis. I tråd med den positive påvirkning af EBITDA er der derfor ligeledes en positiv påvirkning 

på pengestrømme fra driftsaktivitet. Dette kan også være et interessant aspekt for kreditgiver.        

 

3.3.2 Definition 

Når en virksomhed indgår en aftale, er det dens opgave at vurdere, om aftalen kan karakteriseres som en 

leasingaftale efter IFRS 16. Der er, som beskrevet i ovenstående, tale om en leasingkontrakt, når brugsretten 

af et nærmere identificeret aktiv overdrages fra leasinggiver til leasingtager i en periode mod betaling af et 

vederlag. 

I IFRS 16 (appendix A) defineres det således: ”A contract, or part of a contract, that conveys the right to use 

an asset (the underlying asset) for a period of time in exchange for consideration.” 

I langt de fleste leasingaftaler er det underliggende aktiv tydeligt defineret i aftalen. Der findes imidlertid 

også aftaler, hvor det er svært at afgøre, om aftalen indeholder et specifikt aktiv. For at der kan være tale om 

et specifikt aktiv, må leasinggiver ikke have en egentlig mulighed for bytte aktivet ud med et andet aktiv. I så 

fald vil det være svært at argumentere for, at leasingtager reelt har overtaget brugsretten til et bestemt aktiv.  
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Som i mange andre sammenhænge skal der foretages en vurdering ud fra de faktiske forhold i kontrakten. 

De nye regler har dermed ikke endegyldigt gjort op med, at der kan opstå fortolkningsproblemer i forbindelse 

med vurdering af en kontrakt. Vurderingen skal foretages på tidspunktet for kontraktens indgåelse og 

fremtidige forhold, der ikke virker sandsynlige, må således ikke medtages i vurderingen. I forhold til 

ovenstående eksempel omkring ombytning må det f.eks. ikke have indflydelse på vurderingen, hvis en evt. 

ombytningsret er betinget af en fremtidig begivenhed, som virker usandsynlig.  

Kan det ikke afgøres, om leasinggiver har en reel mulighed for at bytte aktivet ud, skal det antages, at det 

ikke er tilfældet15. Udover at definere hvornår brugsretten reelt overgår til leasingtager, er reglerne om 

egentlig mulighed for ombytning også med til at mindske, at de nye regler omgås for at undgå at indregne 

leasingaktivet. Dette kunne være, at produktionsmaskiner tilbydes i en servicekontrakt i stedet for en 

leasingkontrakt, hvor produktionsmaskinerne kan ombyttes på leasinggivers ønske. Produktionsmaskiner er 

som oftest specifikke for den enkelte virksomhed og kan yderst sjældent ombyttes uden videre 

omkostninger, der gør, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt for leasinggiver. Leasinggiver har dermed 

ikke en reel mulighed for at ombytte aktivet, hvorfor kontrakten betragtes som en leasingkontrakt, der skal 

indregnes.  

For at der kan være tale om en leasingaftale, skal aftalen ikke nødvendigvis bestå af et helt aktiv. Jf. IFRS 16 

er det muligt at indgå en aftale om en del eller dele af et aktiv. Det forudsættes dog, at aktivet kan udskilles 

fysisk fra resten af aktivet. Ellers er der ikke tale om et specifikt aktiv. Dette kunne være en nærmere defineret 

del af en bygning, der kan adskilles fra resten.  

Ud over om aftalen indeholder overdragelse af et specifikt aktiv, er det fortsat afgørende, om leasingtager 

har kontrol over det pågældende aktiv i leasingperioden. Er dette ikke tilfældet opfylder aftalen ikke 

kriterierne for et aktiv. Forholdet bliver adresseret i IFRS 16, som følger (IFRS 16.9): ”A contract is, or contains, 

a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange 

for consideration”. I modsætning til den gamle definition af operationelle leasingaktiver hænger kontrollen i 

den nye definition i IFRS 16 mere sammen med brugsretten samt den klassiske vurdering af, om leasingtager 

har ret til de økonomiske fordele forbundet med aktivet i leasingperioden.  

Jf. IFRS 16.B24 har leasingtager brugsretten over et aktiv, hvis ét at de følgende kriterier er opfyldt: 

 Leasingtager har ret til at afgøre, hvordan og til hvad aktivet skal anvendes 

 Det er forudbestemt, hvordan og til hvad aktivet skal anvendes i leasingperioden og 

                                                           
15 IFRS16.B19 
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 Leasingtager har ret til at anvende aktivet eller bestemme, hvordan andre kan anvende 

aktivet eller 

 Leasingtager har helt eller delvist designet aktivet, så det er specialiseret til leasingtagers 

anvendelse 

At leasinggiver har en ret til at beskytte aktivet, påvirker ikke i sig selv leasingtagers brugsret over aktivet. 

Sådanne beskyttende rettigheder er helt normale i de typer aftaler og er kun med til at sikre standen på 

leasingaktivet ved leasingkontraktens udløb. Sådanne foranstaltninger kunne være, at det leasede aktiv kun 

må benyttes af særligt personale, der har certifikat til at anvende aktivet eller, at aktivet ikke må flyttes.  

Omvendt har det indflydelse på vurderingen af brugsretten, hvis leasinggiver har indflydelse på eksempelvis 

produktionen i form af f.eks., hvad der produceres, og hvor meget der produceres. Beslutninger angående 

produktionen og lignende er helt centrale for brugsretten for et aktiv. Sådanne begrænsninger vil derfor ofte 

have den indflydelse, at aftalen ikke kan betegnes som en leasingkontrakt, fordi begrænsningerne har så stor 

indflydelse på anvendelsen af aktivet, at brugsretten ikke er overgået til leasingtager. En anden begrænsning, 

der kan have indflydelse er, hvis aktivet deles mellem flere deltagere. Når der er flere deltagere, kan den 

enkelte deltager kun bruge aktivet, hvis de øvrige deltagere ikke bruger aktivet. Det kan derfor være svært 

at argumentere for, at den enkelte deltager har brugsretten til aktivet, hvilket kan medføre, at aftalen ikke 

kan karakteriseres som en leasingaftale.  

Retten til de økonomiske fordele forbundet med aktivet omfatter det primære output fra aktivet men også 

eventuelle sekundære output f.eks. i form af afgrøder på en leaset grund. Der kan dog også være 

kontraktforhold, der udfordrer vurderingen om retten til de økonomiske fordele. Der kan opstå tvivl om den 

egentlige ret, hvis leasingydelsen er afhængig af leasingtagers indtjening fra aktivet i form af omsætning eller 

lignende. Pengestrømme fra omsætningen anses for at være en del af de økonomiske fordele relateret til at 

lease aktivet. Det kan derfor diskuteres, om leasingtager reelt har ret til alle økonomiske fordele forbundet 

med aktivet, når leasinggiver skal have en afhængig del af indtjeningen fra det leasede aktiv. Dette beror på 

en vurdering i de enkelte tilfælde.  

Derudover kan der være begrænsninger i leasingkontrakten, der skal tages hensyn til i forhold til vurderingen 

af retten til økonomiske fordele. Dette kan være i form af en bil eller et fly, der er begrænset til et vist antal 

kilometer. I disse tilfælde skal der tages højde for disse begrænsninger, således at det kun er de økonomiske 

fordele i denne periode, der skal tages højde for, og ikke i hele aktivets økonomiske levetid.  

Opfyldes kriterierne ikke er der i stedet tale om en servicekontrakt. I modsætning til leasingaftaler jf. IFRS 16 

indeholder servicekontrakter ikke en overdragelse af brugsretten til et aktiv men derimod en ret til at få 
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leveret en bestemt ydelse i en bestemt periode. Indregning af serviceaftaler minder på mange måder om 

indregning af operationelle leasingkontrakter, jf. IAS 17, med indregning af en konstant omkostning i 

resultatopgørelsen henover serviceaftalen løbetid. I lighed med operationelle leasingkontrakter, jf. IAS 17, 

indregnes der ved serviceaftaler ingen forhold i balancen i form af aktiver og forpligtelser. 

I mange tilfælde er en indgået aftale dog ikke enten en leasingkontrakt eller en serviceaftale. Der er ofte tale 

om sammensatte aftaler bestående af en leasingkontrakt med supplerende servicekontrakter. Et klassisk 

eksempel på dette er en leasingaftale på en bil, der ofte er ledsaget af en serviceaftale i leasingperioden. 

Disse aftaler er sjældent fysisk adskilte og behandles i samme dokument. IFRS 16 kræver, at sammensatte 

aftaler, som indeholder både leasing af et eller flere aktiver og køb af et underliggende aktiv eller ydelse, skal 

adskilles i de enkeltelementer, som aftalen indeholder, og indregnes efter de respektive metoder for hvert 

delelement16. Aftalen skal dog kun opdeles, hvis følgende to kriterier er opfyldt17: 

 Leasingtager kan anvende leasingaktivet alene eller sammen med andre let tilgængelige varer eller 

ressourcer og 

 Leasingaktivet og de underliggende aktiver og ydelser er ikke afhængige af hinanden eller tæt 

forbundet med hinanden 

Med andre ord skal der kunne oprettes en leasingaftale alene bestående af leasingaktivet uden 

underliggende aktiver og ydelser, for at der skal foretages en adskillelse af enkeltelementerne. Er dette 

tilfældet, skal leasingtager allokere ydelsen, der oftest er én samlet ydelse for hele aftalen, til aftalens 

enkeltelementer. De enkelte elementer skal indregnes til den pris, som de enkelte varer og ydelser ville have, 

hvis de blev købt/leaset alene. Kan der ikke findes selvstændige priser for hvert af aftalens leverancer, 

estimeres disse priser. Herefter fordeles aftalens samlede rabat forholdsmæssigt imellem aftalens 

bestanddele.  

IFRS 16 giver dog en mulighed for at undgå ovenstående allokering, selvom aftalens elementer kan stå 

alene18. Anvendes denne mulighed, skal hele aftalen, inklusive alle elementer, betragtes som en leasingaftale 

og dermed indregnes i balancen som leasingaktiv med tilhørende forpligtelse og behandles i tråd hermed. 

Valget om adskillelse eller samlet indregning skal foretages pr aktivkategori, således at der ikke blot kan 

vælges, hvad der er mest attraktivt fra aftale til aftale. Om denne mulighed vil blive brugt i praksis, er 
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imidlertid tvivlsomt, da det må antages, at virksomhederne ikke ønsker større aktivering end højst 

nødvendigt. Forholdet vurderes mest at være af praktisk karakter. 

En faktor, der har stor indflydelse på indregningen af en leasingaftale, er leasingperioden, idet perioden 

hænger uløseligt sammen med brugsretten. Leasingperioden dækker over den uopsigelige periode, hvor 

leasingtager har brugsretten til leasingaktivet. Leasingperioden omfatter tilmed 

forlængelsesmuligheder/forkortelsesmuligheder, hvis det ved aftalens indgåelse vurderes rimelig sikkert, at 

optionen vil blive udnyttet. På dette punkt lægger IFRS 16 sig dermed op af betragtningen i IAS 17. I IFRS 16 

(IFRS 16.18) udtrykkes det som ”reasonably certain”. Det betyder, at der i høj grad er regnskabsmæssige skøn 

forbundet med afgørelse af leasingperioden og dermed indregningen af leasingaftalen. Når det skal vurderes, 

om det er rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte aftalens option, skal det medtages i overvejelserne om 

leasingtager har et økonomisk incitament til at udnytte optionen. I den forbindelse er der i IFRS 16 opstillet 

en række forhold til overvejelse19: 

 Hvordan er optionen sammensat prismæssigt? Er optionen attraktiv for leasingtager? 

 Hvilke omkostninger er der forbundet med at forlænge/opsige kontrakten? 

 Er der foretaget væsentlige ændringer på leasingaktivet på leasingtagers regning, som leasinggiver 

ikke skal betale? 

 Skal der ske reetablering af lejede lokaler, og hvad er prisen? 

 Hvor væsentligt er leasingaktivet for leasingtagers virksomhedsdrift? 

 Hvad er leasingtagers historik på lignende leasingaftaler? 

 Hvordan er forholdet mellem den uopsigelige leasingperiode og 

etableringsomkostningerne/genanskaffelsesomkostningerne? 

Ovenstående forhold er naturligvis kun eksempler. Der skal foretages en helhedsvurdering på baggrund af 

alle relevante forhold.  

Det næste spørgsmål, der melder sig, er, hvor mange forlængelsesmuligheder, der skal tages med i 

betragtningen. Hvis der leases en maskine, kan der f.eks. være en uopsigelig leasingperiode på 10 år. Herefter 

kan leasingperioden forlænges med ét år ad gangen. I den forbindelse kan der let opstå tvivl om, hvor mange 

forlængelser der skal tages hensyn til på indregningstidspunktet, hvor forlængelsesmulighederne ligger 

forholdsvis langt ude i fremtiden. I den forbindelse skal det, jf. IFRS 16, altid vurderes, hvor mange år det er 

rimeligt sikkert, at leasingtager vil lease det pågældende aktiv, uanset leasingaftalens antal af 

forlængelsesmuligheder. Her kan det spille ind, om det er en branche, der er i kraftig vækst, hvor maskinerne 
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hurtigt bliver forældet, eller om det er en branche, der ikke har udviklet sig betydeligt, hvorfor maskinen vil 

kunne fungere i mange år. 

Vurderingen foretages som nævnt på indregningstidspunktet og skal ikke revurderes løbende. Jf. IFRS 16 skal 

der først foretages en revurdering, når der sker en aktiv handling fra leasingtagers side, som væsentligt 

påvirker forventningen om udnyttelse af en option20. Det afgørende er, at den aktive handling er i 

leasingtagers kontrol. Det betyder, at der ikke skal foretages en revurdering, hvis priserne på markedet 

ændrer sig, således at det nu kan betale sig for leasingtager at forlænge aftalen, idet denne ændring ikke er 

i leasingtagers kontrol. Omvendt vil der skulle ske en revurdering, hvis leasingtager foretager betydelige 

forbedringer af aktivet, og at det som følge deraf vil være rimeligt sikkert, at forlængelsesoptionen udnyttes. 

Derudover skal leasingperioden naturligvis revurderes, hvis en ikke-forventet forlængelses- eller 

forkortelsesoption faktisk udnyttes21.  

Leasingperiodens længde kan i mange tilfælde være meget svært at vurdere, og hvis der er tale om 

væsentlige forhold, kan det være nødvendigt at beskrive under regnskabsmæssige skøn. 

 

3.3.3 Indregning og måling 

3.3.3.1 Første indregning 

Når en leasingaftale er indgået, skal leasingtager indregne aftalen i virksomhedens balance i form af et 

leasingaktiv og en tilhørende -forpligtelse. Leasingaftalen skal først indregnes, når leasingaktivet leveres. Når 

leasingaktivet er leveret, indregnes det til kostpris på aktivsiden bestående af leasingforpligtelsen tillagt 

eventuelle forudbetalinger og startomkostninger. Herudover tillægges en eventuel forpligtelse til nedrivning 

eller genetablering af aktivet ved aftalens udløb som med øvrige anlægsaktiver. Slutteligt fratrækkes 

eventuelle incitamentfordele.  

Leasingforpligtelsen består af nutidsværdien af leasingydelserne beregnet ved at tilbagediskontere 

leasingydelserne ved brug af leasingaftalens interne rente. Er det ikke muligt, anvendes virksomhedens 

lånerente. Passivsiden består af de samme forhold bortset fra eventuelle forudbetalinger og 

startomkostninger. Ved første indregning er aktiv- og passivsiden for leasingaftalen dermed lige store som 

udgangspunkt.  

                                                           
20 IFRS 16.20 
21 IFRS 16.21 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 31 af 118 
 

Forholdene er dermed stort set identiske med de tidligere forhold for indregning af finansiel leasing jf. IAS 

17. 

Leasingydelserne består af en fast ydelse og visse variable ydelser, da nogle variable ydelser anses som faste, 

hvis de i deres substans er faste. De faste leasingydelser (beskrevet som minimumsydelserne for finansiel 

leasing under IAS 17) er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale i leasingperioden.  

Stiller leasingtager en restværdigaranti overfor leasinggiver i form af, at aktivet har en bestemt værdi ved 

udgangen af leasingaftalen, vil en forventelig betaling ikke være en del af den faste ydelse, da forholdet 

afhænger af markedsudviklingen for aktivet. I stedet ses der på den forventede markedsværdi i forhold til 

værdien af garantien og dermed det tab, som leasingtager forventes at få ved at stille garantien. Her adskiller 

IFRS 16 sig fra definitionen af minimumsydelserne for finansiel leasing, jf. IAS 17, hvor garantien med det 

fulde beløb var en del af minimumsydelserne. De nye regler foreskriver, at hvis leasingtager ikke forventer, 

at der skal ske en betaling ved leasingaftalens udløb, som følge af forskellen mellem markedsværdien på 

udløbstidspunktet og restværdigarantien, så skal der ikke indregnes noget beløb i leasingydelserne22.  

jf. IFRS 16 skal der alene medtages, hvad der må forventes betalt23. En formulering, der kan sidestilles med 

betegnelsen ”rimeligt sikkert”. Der skal således kun medtages, hvad der vurderes rimeligt sikkert at betale 

ved udgangen af leasingperioden. Det betyder, at hvis leasingaftalen indeholder en restværdigaranti på 100, 

og leasingtager ved aftalens indgåelse forventer en restværdi på 75, som følge af aktivets brug i 

leasingperioden, så skal der kun medtages 25 i opgørelsen af leasingydelserne. Medmindre der er et specifikt 

brug af aktivet, der er mere opslidende end almindeligt brug, vil leasingaktivet som oftest have en 

markedsværdi, der svarer til restværdigarantien, hvorfor der ikke vil ske nogen indregning. Der er dog krav 

om en løbende vurdering af restværdigarantien (se nedenfor under efterfølgende måling for yderligere 

beskrivelse af revurdering). 

IASB har foretaget ovenstående sondring i variable ydelsers substans for at undgå, at der spekuleres i 

formuleringen af leasingaftalerne, således at alle, eller størstedelen af aftalens ydelser, beskrives som 

variable. Årsagen til den mulige spekulation er, at leasingforpligtelsen, som beskrevet ovenfor, består af 

nutidsværdien af leasingydelserne. Ved opgørelse af leasingydelserne er det ikke alle variable ydelser der 

skal indregnes. Jo flere ydelser, der betragtes som denne type af variable ydelser, des mindre bliver 

leasingydelserne, og der skal derfor indregnes mindre i balancen. Sondringen i de variable ydelser bidrager 
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derfor til, at der ved beregning af leasingydelserne tages højde for leasingaftalens substans frem for, hvordan 

indholdet er formuleret.  

Derudover tages der også højde for omkostninger/ydelser, der betales af leasingtager, men som reelt er en 

del af leasingaftalen. Disse skal ligeledes indregnes i leasingydelserne, så leasingforpligtelsen afspejler 

leasingaftalen, og aktivering ikke kan undgås, som følge af fordeling af omkostninger/ydelser.  

Variable ydelser, er ydelser, der skal betales under visse forudsætninger. Ydelserne kan være baseret på et 

indeks eller være omsætnings- eller brugsbaserede og kan bestå af følgende: 

 Ydelser der afhænger af et indeks eller en rente (CIBOR) 

 Omsætningsbaseret husleje 

 Ydelser der afhænger af brugsomfanget af aktivet (over/underkørte kilometer i bil) 

 Restværdigarantier 

 Ydelser der afhænger af om leasingperioden forkortes/forlænges 

Når den variable ydelse er baseret på et indeks eller en rente, skal den medtages ved opgørelse af 

leasingydelsen. Ved opgørelse af leasingydelsen tages der udgangspunkt i indekset/renten primo 

leasingaftalen. Indekset/renten vil dog højst sandsynligt ændre sig over leasingperioden, hvilket medfører at 

leasingydelsen og dermed leasingaktivet og den tilhørende forpligtelse i balancen reguleres til de nye vilkår. 

Variable ydelser, der er baseret på omsætning eller brug, skal ikke medtages ved opgørelse af leasingydelsen. 

Disse skal derimod indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de betales.  

Restværdigarantier og ydelser, der afhænger af om leasingperioden forkortes eller forlænges, skal begge 

indregnes ved opgørelse af leasingydelsen og er tidligere behandlet.  

Det vil i ekstreme tilfælde kunne lade sig gøre at indgå en leasingaftale, hvor hele leasingydelsen er variabel. 

Dette kunne være et vindmølleanlæg, hvor der indgås en aftale, om at der kun betales en ydelse, når 

anlægget producerer strøm. I dette tilfælde vil der ikke være nogen fast ydelse, da hverken leasinggiver eller 

leasingtager er herre over, om det blæser. Der vil således ikke skulle indregnes noget i balancen, og aftalen 

vil på mange måder minde om den gamle indregning ved operationel leasing.  

Der er forsat tale om en leasingaftale, da leasinggiver overdrager en brugsret til et bestemt aktiv til 

leasingtager. Der vil blot ikke været noget at indregne på balancesiden. Sandsynligheden for at sådanne 

aftaler vil eksistere i praksis, er dog minimal. Det skyldes, at leasinggiver har en anskaffelsespris samt en 

forrentning, der skal dækkes. Ved at indgå en aftale uden en grundydelse vil leasinggiver dermed påtage sig 

en meget høj risiko. Hvis denne aftale på nogen måde skal være lukrativ for leasinggiver, vil det derfor være 
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nødvendigt at sætte en høj variabel ydelse for at påtage sig risikoen. En variabel ydelse som leasingtager 

omvendt højst sandsynligt ikke vil betale.  

Nogle huslejeaftaler vil dog indeholde variable elementer. Aftalerne er som oftest sammensat, så de består 

af en fast minimumsydelse med et variabelt element, der er omsætningsbestemt. Medmindre at den 

omsætningsbestemte del afhænger af et indeks/rente, vil leasingydelserne kun bestå af 

minimumselementet, der dermed indregnes i balancen. Den resterende del af ydelsen medtages i 

resultatopgørelsen. IFRS 16 foreskriver ikke, hvordan den omsætningsbestemte ydelse skal klassificeres, men 

den vil næppe blive betegnet som afskrivninger eller finansielle omkostninger.  

Dette giver støj i resultatopgørelsen i forhold til et sammenligningsgrundlag, da den omsætningsbestemte 

ydelse påvirker EBITDA, imens den resterende ydelse først påvirker henholdsvis EBIT og resultat før skat. En 

aftale, der alene består af en fast huslejeydelse, vil først påvirke resultatopgørelsen efter EBITDA. En aftales 

sammensætning kan dermed have betydning for sammenligningsgrundlaget, hvis forskellen er væsentlig for 

regnskabet. Hvis der er tale om betydelige beløb, kunne nogle virksomheder derfor have incitament til at 

indregne den variable del helt eller delvist i leasingydelserne, så driftsindtjeningen i EBITDA blev mere 

retvisende. Dette er dog ikke muligt jf. IFRS 1624.  

Den interne rente er det afkast, som leasinggiver ud fra aftalens forudsætninger modtager for at finansiere 

leasingtagers brug af leasingaktivet. Den interne rente er dog sjældent oplyst i leasingaftalen på samme vis, 

som en fortjeneste ikke vises på en faktura. Omvendt leverer långiver som oftest en amortiseringsplan over 

låneaftalen, hvorfor denne tilgang til leasingaftalen kan vække undren. Leasingtager er derfor nødt til selv at 

beregne den interne rente for at kunne beregne nutidsværdien af leasingydelserne. Som ved ethvert andet 

lån har den interne rente ligeledes stor betydning for fordelingen mellem rente og afdrag i de enkelte 

leasingydelser. For at kunne beregne den interne rente er leasingtager nødt til at indsamle følgende 

oplysninger: 

 Dagsværdi af leasingaktivet ved aftalens indgåelse 

 Restværdien af leasingaktivet ultimo leasingperioden 

 De ikke-diskonterede leasingydelser 

 Leasinggivers omkostninger ved leasingaftalens indgåelse 

Medmindre at der er tale om et meget specialiseret aktiv, vil det som regel være muligt at finde dagsværdien 

af leasingaktivet i markedet. Noget sværere kan det til gengæld være at estimere restværdien af aktivet ved 

aftalens udløb. Det kræver et godt kendskab til, hvordan og i hvilket omfang aktivet vil blive brugt samt et 
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sammenligneligt produkt i markedet. Derfor accepterer IFRS 16, at den interne rente beregnes på baggrund 

af begrundede estimater. Det skyldes, at det i IFRS 16 foretrækkes at bruge den interne rente frem for 

virksomhedens lånerente. For at dette er muligt, kan det være nødvendigt med estimater.  

Er det imidlertid ikke muligt at beregne den interne rente, eller virker resultatet ud fra de benyttede estimater 

urealistisk, må virksomhedens alternative lånerente tages i brug. Selvom det jf. IFRS 16 foretrækkes at nå 

frem til en beregnet intern rente, bør der ikke være stor forskel på de to renter, da de begge tager 

udgangspunkt i de samme økonomiske parametre såsom kreditvurdering, aftalens længde, typen og 

omfanget af sikkerhedsstillelser.  

Anvendes virksomhedens lånerente, er det dog vigtigt at tage højde for, at der skal benyttes en rente ved 

100 % finansiering for at afspejle leasingsituationen. Ved et almindeligt kreditlån vil der som regel være en 

egenbetaling og derfor ikke være en 100 % finansiering. Den interne lånerente vil derfor være højere end 

den lånerente, virksomheden normalt arbejder med. Derudover skal der naturligvis tages højde for, at det 

pågældende aktiv stilles som sikkerhed for lånet for at afspejle leasingsituationen.  

 

3.3.3.2 Efterfølgende måling 

Ved den efterfølgende måling fordeles leasingydelserne mellem en reduktion af leasingforpligtelsen og 

finansielle omkostninger i form af renter. Der beregnes en konstant rente svarende til den anvendte 

diskonteringsfaktor, der fordeles over hele leasingperioden. De konstante leasingydelser fordeles derfor 

således, at en større del af ydelsen i leasingperiodens begyndelse består af renter med en løbende udvikling, 

så størstedelen består af afdrag i slutningen af perioden. 

På aktivsiden sker efterfølgende måling efter samme praksis som lignende aktiver i form af, at leasingaktivet 

klassificeret under anlægsaktiver til trods for, at der i mange tilfælde kun er tale om en brugsret til det 

pågældende aktiv. 

Som følge af at leasingaktiver behandles som alle andre anlægsaktiver, kan leasingaktivet måles til enten 

kostpris eller dagsværdi. Måles investeringsejendomme, jf. IAS 40, til dagsværdi, skal lignende leasede aktiver 

ligeledes måles til dagsværdi jf. IFRS 1625. Anvender virksomheden dagsværdi på øvrige aktivkategorier, er 

der dog ikke krav om, at samme praksis anvendes på lignende leasingaktiver. I dette tilfælde kan 

leasingaktivet fortsat måles til kostpris.  
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I lighed med øvrige anlægsaktiver skal der afskrives på leasingaktivet, såfremt aktivet måles til kostpris og er 

afskrivningsberettiget. Afskrivningspraksis for leasingaktivet følger som udgangspunkt 

afskrivningsprocedurerne for de øvrige aktiver i den pågældende aktivkategori. I afskrivningsprocedurerne 

for leasingaktiver er det dog vigtigt at tage højde for kontraktens forudsætninger. Er det rimeligt sikkert, at 

leasingtager ikke overtager aktivet ved leasingperiodens udløb, skal leasingaktivet afskrives fuldt ud over 

leasingperioden på trods af, at aktivets forventede levetid udgør en længere periode.  

Hvis det omvendt vurderes rimeligt sikkert, at leasingtager overtager aktivet efter leasingperiodens udløb, 

skal der afskrives over leasingaktivet forventede levetid på trods af, at denne er længere end leasingperioden. 

Afskrivningerne indregnes på samme vis som de øvrige aktiver i kategorien enten lineært, degressivt eller 

progressivt. I lighed med øvrige aktiver skal det desuden vurderes, om der er sket værdiforringelse, og om 

der i så fald skal ske nedskrivning, jf. IAS 36, om værdiforringelse af aktiver. 

Forholdene for efterfølgende måling er derfor ligeledes i tråd med behandlingen af finansiel leasing jf. IAS 

17. 

Der skal som udgangspunkt foretages en vurdering for hver enkelt leasingaftale. IFRS 16 foreskriver dog, at 

det er muligt at foretage en samlet vurdering for en gruppe af leasingaftaler med ens karakteristika26. 

Betingelsen er, at udfaldet af standardbetragtningen ikke er signifikant anderledes, end hvis leasingaftalerne 

var blevet behandlet enkeltvis, således at virksomhedens regnskab ikke påvirkes væsentligt som følge af 

fællesbetragtningen.  

Hvis der foretages en revurdering af leasingaftalen, f.eks. som følge af ændringer i leasingperioden, så skal 

denne regulering foretages på både aktiv- og passivsiden, således at leasingaktivet og forpligtelsen afspejler 

den revurderede situation med en opdateret diskonteringsfaktor. Revurderingen har som udgangspunkt 

ingen resultateffekt, da leasingaktivet med den tilhørende forpligtelse blot reguleres op. I det tilfælde hvor 

revurderingen medfører en lavere forpligtelse, og denne regulering ikke kan indeholdes i aktivet, skal den 

resterende regulering indtægtsføres i resultatopgørelsen. IFRS 16 beskriver dog ikke, hvordan indtægten skal 

klassificeres.  

Uanset om leasingtager overtager leasingaktivet ved leasingaftalens udløb, eller om der i aftalen er indregnet 

en fordelagtig købsoption, som det vurderes rimeligt sikkert, at leasingtager udnytter, er overtagelsen 

indregnet i leasingydelserne og dermed i leasingaktivet og den tilhørende forpligtelse. Foreligger der i stedet 

en købsoption på almindelige markedsvilkår, skal det ikke indeholdes i leasingydelserne, da det ikke vurderes 

rimeligt sikkert, at denne købsoption vil blive udnyttet. Udnyttes køberetten på markedsvilkår alligevel ved 
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udgangen af leasingperioden, anses dette som et almindeligt køb af et aktiv. Udnyttes køberetten i stedet i 

løbet af leasingperioden, medfører dette en revurdering af den eksisterende leasingaftale, hvor værdien af 

leasingaktivet og forpligtelsen reguleres til aftalens nye vilkår.     

Hvis aftalen indeholder en restværdigaranti, skal dette, som tidligere beskrevet, indregnes i 

leasingforpligtelsen, hvis det ved aftalens indgåelse forventes, at markedsværdien af leasingaktivet er lavere 

end restværdigarantien ved aftalens udløb. Forholdet skal løbende revurderes, hvilket ligeledes sker ved en 

regulering af leasingaktivet og den tilhørende forpligtelse, uden påvirkning af resultatopgørelsen som 

udgangspunkt.  

I modsætning til øvrige revurderinger skal den oprindelige diskonteringsfaktor bruges ved revurdering af 

restværdigarantiforpligtelsen. Den oprindelige diskonteringsfaktor skal desuden anvendes ved revurderinger 

i forbindelse leasingforpligtelser, der afhænger af et indeks. Revurderingen skal ligeledes foretages løbende.  

Et indeks ændrer sig dog på daglig basis og skal derfor ikke reguleres løbende i samme omfang. I stedet 

reguleres forpligtelsen til tidspunktet for seneste regnskabsaflæggelse i forbindelse med kvartals- eller 

årsregnskaber. Reguleringen baseres på det faktiske indeks på aflæggelsestidspunktet, og der skal således 

ikke tages højde for den forventede udvikling. Er der i stedet tale om en ændring i en variabel rente, anvendes 

en ny diskonteringsfaktor som følge af ændringen i den interne rente.  

 

3.3.4 Ændringer i eksisterende leasingaftaler 

De forskellige revurderinger betragtes, jf. IFRS 16, blot som justeringer til eksisterende leasingaftaler som 

følge af ændringer af centrale vilkår. Der er i disse tilfælde fortsat tale om den samme aftale med samme 

grundindhold. Der er med andre ord sket ændringer i de regnskabsmæssige skøn for den eksisterende aftale. 

Der findes imidlertid også tilfælde, hvor justeringer i aftalen medfører signifikante ændringer i aftalens 

indhold som følge af ændringer af aktivet, nye optioner mv.  

IAS 17 beskrev, at hvis der forekom sådanne ændringer, skulle det betragtes som en ny aftale. Det blev dog 

ikke beskrevet, hvordan leasingtager præcis skulle forholde sig regnskabsmæssigt, når der skete væsentlige 

ændringer i aftalens indhold og de tilhørende værdier. Udgangspunktet i IFRS 16 er det samme men 

indeholder dog langt flere detaljer om den konkrete behandling.  
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Jf. IFRS 16 er der to mulige scenarier: 

 Fører ændringen til en udvidelse af leasingaftalen indeholdende nye leasingaktiver og tilhørende 

priser, betragtes ændringen som en særskilt leasingaftale27 

 Kan ændringen ikke betragtes som en selvstændig leasingkontrakt, behandles ændringen som en 

revurdering ud fra de nye forudsætninger28 

Det afgørende for, om der skal indregnes en ny leasingaftale eller foretages en regulering af den eksisterende, 

er, hvorvidt ændringerne i aftalens indhold kan anses for et selvstændigt element. I standarden bruges 

betegnelsen ”stand-alone”, der dækker, over at udvidelsen af leasingaftalen skal kunne stå alene både i 

forhold til nye aktiver og nye priser. At der ydes en samlet rabat for mængden af leasingaktiver, har ikke 

betydning for, om det kan betragtes som stand-alone priser. I dette tilfælde indregnes et selvstændigt 

leasingaktiv med tilhørende forpligtelse, der er uafhængigt af den hidtidige aftale.  

Er det ikke et selvstændigt leasingaktiv reguleres leasingydelserne til de nye priser, løbetid mv, og 

diskonteringen foretages på baggrund af den nye interne rente. En eventuel gevinst eller tab i forbindelse 

med reguleringen indregnes i resultatopgørelsen. 

 

3.3.5 Ikke-indregnede leasingaftaler 

Som udgangspunkt skal alle leasingaftaler indregnes i virksomhedens balance, således at der ikke længere 

skelnes mellem finansiel og operationel leasing jf. IAS 17.  

IFRS 16 indeholder dog to undtagelser, der medfører, at nogle leasingaftaler ikke skal indregnes. 

Undtagelserne er medtaget for at imødekomme de tilfælde, hvor input ikke matcher output i form af, at den 

administrative byrde ved indregning vurderes at overstige værdien af den regnskabsmæssige indregning i 

balancen. Ifølge IFRS 16 er dette aktuelt i to tilfælde: 

 Leasingaftaler under 12 måneder (kortfristede leasingaftaler) 

 Leasingaktiver med lav værdi (IASB’s er vurdering ca. USD 5.00029) 

Hvis betragtningen om kortfristede leasingaftaler anvendes, skal dette bruges konsekvent for hver 

aktivkategori, således at ingen leasingaftaler med en løbetid på under 12 måneder indregnes for den 

                                                           
27 IFRS 16.44 
28 IFRS 16.45 
29 IFRS 16.BC100 
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pågældende kategori. Betragtningen angående lav værdi kan imidlertid foretages særskilt for hver enkelt 

leasingaftale30.  

 

3.3.5.1 Kortfristede leasingaftaler 

Anvendes betragtningen angående kortfristede leasingaftaler, skal leasingydelserne behandles, som var der 

tale om operationel leasing, jf. IAS 17. Det betyder, at de totale omkostninger i leasingperioden fordeles 

lineært over perioden, samt at årets samlede leasingomkostninger og restforpligtelse skal oplyses i noterne. 

Derudover skal det oplyses, at undtagelsen til IFRS 16 benyttes.  

Som beskrevet ovenfor, er en kortfristet leasingaftale defineret som en leasingperiode, der maksimalt løber 

over 12 måneder. I betragtningen er det dog ikke nok, at selve leasingaftalen kun beløber sig til 12 måneder. 

I lighed med øvrige leasingaftale er det vigtigt at forholde sig til leasingperioden omkring 

forlængelsesmuligheder. Vurderes det rimeligt sikkert, at leasingtager vil forlænge aftalen udover de 12 

måneder, kan undtagelsen ikke anvendes. Undtagelsen kan desuden ikke anvendes, hvis leasingaftalen 

indeholder en købsoption ved aftalens udløb. Sandsynligheden for at leasingtager vil udnytte købsoptionen 

i forhold til fordelagtighed kontra markedsvilkår er ikke afgørende i denne henseende. Alene forholdet, at 

der foreligger en købsoption, medfører, at undtagelsen til IFRS 16 ikke kan anvendes.  

I forbindelse med etableringen af IFRS 16 har der været frygt for, at undtagelsen om kortfristede 

leasingaftaler vil blive udnyttet, så størstedelen af fremtidens leasingkontrakter vil blive formuleret som 

kortfristede aftaler for at undgå indregning i balancen. Det må dog forventes, at markedskræfterne udhuler 

denne mulighed. Det må antages, at leasinggiver vil kompenseres for den usikkerhed, der er forbundet med, 

at leasingaftalen kun løber under 12 måneder, og at leasingtager ikke ønsker at betale en højere pris, hvis 

der alligevel er behov for en ny leasingaftale efter kontraktens udløb, blot for at undgå indregning i balancen.   

 

3.3.5.2 Leasingaftaler med lav værdi 

I lighed med forholdene for kortfristede leasingaftaler skal leasingaftaler med lav værdi behandles, som var 

der tale om operationel leasing, jf. IAS 17. Det betyder en lineær fordeling af omkostninger i leasingperioden 

samt noteoplysninger omkring årets samlede leasingomkostninger, restforpligtelse og oplysning, om at 

undtagelsen anvendes.  

                                                           
30 IFRS 16.8 
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Der er tale om en beløbsgrænse fremfor en væsentlighedsbetragtning i den enkelte virksomhed. Årsagen 

hertil skal findes i, at IASB ønskede, at vurderingen af undtagelsen ikke skulle være virksomhedsspecifik, men 

i stedet have samme virkning på alle virksomheder uanset type eller størrelse af virksomheden.  

Det er vigtigt at bemærke, at beløbsgrænsen ikke tilsidesætter de almindelige væsentlighedskriterier, jf. IAS 

1, angående hvornår aktiver mv skal indregnes. For leasingaktiverne skal der dermed foretages en almen 

væsentlighedsvurdering i forhold til regnskabet som helhed, om en leasingaftale skal indregnes i balancen på 

samme vis, som det afgøres, om et aktivkøb skal aktiveres eller blot omkostningsføres som småaktiver. Ved 

leasingaktiver er der dog væsentligt flere parametre at tage stilling til i form af uvæsentlighed på EBITDA-

niveau, størrelsen af aktiver og forpligtelser mv.  

Undtagelsen med beløbsgrænsen er derfor en supplerende væsentlighedsregel til den almindelige 

væsentlighedsbetragtning. Havde undtagelsen være baseret på en væsentlighedsbetragtning, udover den 

almindelige væsentlighed, havde undtagelsen givet mulighed for en høj grad af fortolkning og argumentation, 

der eventuelt kunne påvirke sammenligningsgrundlaget virksomhederne imellem. Med beløbsgrænsen 

forventer IASB i stedet, at alle virksomheder vil behandle undtagelsen på ens vilkår, således at leasingaktiver, 

som computere samt visse kopimaskiner og kontormøbler, vil blive betragtet som leasingaktiver af lav værdi, 

mens leasingaktiver, som biler og produktionsmaskiner, vil blive betragtet som almindelige leasingaktiver.  

Det er dog interessant, at IASB har valgt en betragtning baseret på hvert enkelt leasingaktiv, idet 

betragtningen adskiller sig fra den normale regnskabsmæssige vurdering af væsentlighed, hvor også 

mængden af sammenhængende uvæsentlige forhold skal tages med i væsentlighedsbetragtningen31. En 

virksomhed kan dermed have flere forskellige leasingaktiver, der enkeltvis er under beløbsgrænsen men 

tilsammen overstiger grænsen uden at skulle foretage indregning i balancen. Denne betragtning kan muligvis 

være misvisende for regnskabsbruger. Det er dog værd at bemærke, at der skal mange leasingaftaler til, før 

forholdet bliver væsentligt for langt de fleste virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS.   

Standarden udelukker spekulation i forhold til opdeling af sammenhængende leasingaktiver. Et større antal 

kopimaskiner eller kontormøbler, som i mange tilfælde kan betragtes som sammenhængende aktiver og 

behandles i en samlet leasingkontrakt, kan ikke behandles i enkelte leasingkontrakter og bruge undtagelsen 

om leasingaktiver med lav værdi. Det skyldes, at aktiverne kun kan anses som et selvstændigt leasingaktiv, 

hvis det ikke afhænger af eller er tæt forbundet til øvrige leasingaktiver.   

                                                           
31 IFRS 16.8 
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Beløbsgrænsen for leasingaktiver af lav værdi skal baseres på nyprisen på det pågældende aktiv, uagtet af 

om der leases et brugt aktiv, og værdien af leasingydelserne.  

 

3.3.6 Overgangsregler i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 

IFRS skal som bekendt implementeres fra regnskabsåret, der begynder 1. januar 2019 eller senere med 

mulighed for førtids-implementering i regnskabet for 2018.  

En fuld implementering med tilbagevirkende kraft med opdatering af sammenligningstal mv vil være en stor 

og tidskrævende opgave for mange virksomheder. IFRS 16 indeholder derfor en række 

overgangsbestemmelser, der medfører, at sammenligningstal ikke nødvendigvis skal tilpasses uanset 

implementeringstidspunkt, samt at operationelle leasingforpligtelser blot kan indregnes på baggrund af den 

eksisterende forpligtelse på implementeringstidspunktet. Forholdet skal blot beskrives i noterne.  

Implementeres standarden først for regnskabsåret efter 1. januar 2019, og ønskes de lempelige 

overgangsregler benyttet, er der dog ikke mulighed for at anvende lempelserne for sammenligningstallene. 

Det er kun tilladt at korrigere sammenligningstal, hvis der sker fuld implementering. En restriktion, der kan 

virke besynderlig, da en korrektion af tallene må vurderes mest retvisende for regnskabsbruger i en 

sammenligningssituation. Standarden angiver dog ikke denne mulighed.  

 

3.3.7 Præsentation og oplysninger 

Leasingaktiver skal enten præsenteres særskilt i balancen eller som en del af anlægsaktiverne under den 

kategori, de tilhører. Vælges sidstnævnte, skal det i noterne oplyses, hvilke kategorier af anlægsaktiver der 

indeholder leasingaktiver og med hvilket beløb. På samme vis skal leasingforpligtelser præsenteres særskilt i 

balancen eller som en del af de øvrige forpligtelser med en noteoplysning om kategori og beløb.  

I pengestrømsopgørelsen opdeles betalinger angående leasing i to. Den del af leasingydelsen, der betragtes 

som afdrag, skal præsenteres som pengestrømme fra finansieringsaktivitet, mens den del af leasingydelsen, 

der anses som renter, skal præsenteres som pengestrømme fra driftsaktivitet eller pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet, afhængigt af regnskabspraksis.  

Pengestrømme fra leasingkontrakter skal med andre ord behandles som øvrige betalinger angående 

finansieringsaktiviteter. Selve indgåelsen af leasingaftalen påvirker naturligvis ikke pengestrømsopgørelsen 

som udgangspunkt, da leasingaftalen ved første indregning blot består af et leasingaktiv med en tilsvarende 

forpligtelse. I de tilfælde, hvor aftalen indeholder forudbetalinger eller startomkostninger, vil disse betalinger 
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skulle præsenteres som pengestrømme fra finansierings- eller investeringsaktiviteter alt efter leasingaktivets 

type. Pengestrømme fra variable ydelser, der ikke indgår i leasingydelserne, samt pengestrømme fra 

kortfristede leasingaftaler og leasingaftaler med lav værdi præsenteres alle som pengestrømme fra 

driftsaktivitet.  

På trods af at langt hovedparten af leasingaftaler fremover fremgår af balancen som følge af IFRS 16, så 

slipper virksomhederne ikke for at give en række oplysninger i regnskabets noter i lighed med IAS 17. Såfremt 

leasingaktiver og -forpligtelser ikke er præsenteret særskilt i balancen, skal det, som tidligere beskrevet, 

oplyses i hvilken kategori, de er indregnet samt beløb. Derudover skal noterne i alle tilfælde indeholde 

følgende oplysninger angående leasingaftaler: 

 Leasingaktiver: 

 Bogført værdi pr aktivkategori 

 Afskrivninger pr aktivkategori 

 Leasingforpligtelser: 

 Leasingforpligtelsernes anvendte rente 

 Forfaldsoversigt i tråd med IFRS 9 

 Resultatopgørelsen: 

 Leasingydelser, restforpligtelse samt beskrivelse af anvendelse af undtagelse til IFRS 16 for 

kortfristede leasingaftaler 

 Leasingydelser, restforpligtelse samt beskrivelse af anvendelse af undtagelse til IFRS 16 for 

leasingaftaler med lav værdi 

 Variable leasingydelser der ikke er en del af leasingforpligtelsen 

 Pengestrømme: 

 Samlede pengestrømme fra leasingaktiviteter 

 Fremtidige pengestrømme fra fremtidige leasingaktiviteter (f.eks. optioner, 

restværdigarantier og leasingaftaler, der er indgået, men endnu ikke trådt i kraft)  

For leasingaftaler, der vedrører investeringsejendomme, skal der tilmed gives de almindelige oplysninger for 

området i tråd med IAS 40.  

Udover ovenstående almene oplysninger skal leasingtager give de nødvendige kvalitative og kvantitative 

oplysninger for regnskabsbrugers forståelse af leasingaftalernes påvirkning af virksomhedens finansielle 

stilling og pengestrømme. Disse oplysninger kan være meget individuelle fra branche til branche, men 

indeholder bl.a. forlængelses- og købsoptioner, der ikke allerede er indregnet. Oplysningskravene har 

dermed mange ligheder med oplysningskravene for IAS 17 omkring finansiel leasing.  
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Selvom forholdene er indregnet i balancen, kan noteoplysningerne være vigtige i en analysesituation for 

f.eks. kreditgiver.  

 

3.4 Bankernes hidtidige håndtering af leasing i forbindelse med kreditvurdering 

Følgende redegørelse for bankernes håndtering af leasingaftaler i forbindelse kreditvurdering ud fra de 

hidtidige regler i IAS 17 er baseret på svarene på de udsendte interviewspørgsmål. 

Når der i bankerne foretages en kreditvurdering af en kunde, er det centrale punkt at identificere og vurdere 

virksomhedens cash-flow, da det i sidste ende er virksomhedens evne til at generere et positivt cash-flow, 

der afgør sandsynligheden, for at banken får deres investering igen. Banken ønsker med andre ord sikkerhed. 

Genererer en virksomhed et stort og stabilt cash-flow, skal kreditfaciliteterne honoreres ud fra det. For 

bankerne er det derfor vigtigt at få et retvisende billede af virksomhedens nuværende cash-flow samt at 

danne sig et billede af det fremtidige cash-flow, og herunder at vurdere om finansieringen af en bestemt 

driftsaktivitet eller anskaffelsen af et nyt aktiv er med til at forøge cash-flowet. Dette inddeler kunderne i 

forskellige ratings, der er afgørende for kreditvurderingen og de vilkår, der er gældende for det 

fremadrettede engagement. I denne analyse og vurdering er virksomhedens regnskab et afgørende element, 

om end vurderingen består af flere parametre.  

En virksomhed, der skaber et stort og stabilt cash-flow, kan overleve, uanset om solvensgraden udgør 30 % 

eller 10 %. Er situationen omvendt, hvor virksomheden skaber et begrænset eller sågar negativt cash-flow, 

men har en stor solvens, er levetiden en stakket frist, medmindre der sker forandringer. Dette betyder dog 

ikke, at der ikke tages højde for egenkapitalen. Egenkapitalens størrelse er fra bankernes vinkel et udtryk for 

modstandskraft og sikkerhed over for kortvarige krisesituationer eller ændrede konkurrenceforhold, hvor 

virksomheden behøver tid og midler til at tilpasse sig den nye situation.  

Når regnskabet bruges i en kreditvurderingssituation, er det essentielle derfor, hvilke aktiver og forpligtelser 

selskabet reelt er i besiddelse af, hvilket cash-flow der genereres, samt hvor polstret virksomheden er til at 

modstå en eventuel krisesituation. Med reelle aktiver og forpligtelser menes forhold, der skaber et cash-flow, 

uanset om posterne er indregnet i balancen eller ej. I vurderingen tages der derfor højde for 

regnskabsstandarder og indregningsprincipper i forhold til, om et aktiv kun eksisterer, fordi det er 

regnskabsmæssigt muligt, eller om et ikke-indregnet aktiv, i form af f.eks. egen oparbejdet goodwill, er med 

til at genere et positivt cash-flow.       

Ud fra et cash-flow perspektiv tages der også stilling til værdiansættelsen af virksomhedens aktiver i forhold 

til, om den indregnede værdi er et udtryk for markedsprisen, eller om der som følge af regnskabsmæssige 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 43 af 118 
 

indregningsprincipper som f.eks. kostprismetoden indregnes til en anden værdi. Dette kan være en ejendom 

eller kapitalandele. Vurderes dette ikke at være tilfældet, reguleres værdien til en tilnærmet markedsværdi i 

analysen for at afspejle virksomhedens reelle aktivværdi. I den forbindelse tages der også stilling til 

virksomhedens afskrivningspolitik. Er afskrivningerne inden for det forventede, foretages der ikke yderligere. 

Afviger afskrivningerne derimod fra, hvad banken vurderer realistisk som følge af en speciel 

regnskabspraksis, korrigeres der for dette, for at det korrigerede regnskab afspejler virksomhedens reelle 

finansielle situation bedst muligt.  

De samme forhold gør sig gældende, når banken skal kreditvurdere et regnskab indeholdende leasingaftaler. 

I en kreditvurderingsproces skelnes der ikke mellem finansiel og operationel leasing som udgangspunkt, da 

det for bankernes vedkommende ikke er direkte afgørende, om virksomheden f.eks. overtager leasingaktivet 

ved leasingaftalens udløb. Det afgørende er, hvilke aktiver virksomhedens kan gøre brug af, og hvilket cash-

flow denne brugsret skaber.  

Leasing anses dermed primært som en finansieringsform, og der ses ikke nogen bemærkelsesværdige 

forskelle mellem et købt og et leaset aktiv udover at et købt aktiv giver en større fleksibilitet.  

For at skabe et retvisende billede af virksomhedens balance i et kreditvurderingsperspektiv har det derfor 

hidtil været nødvendigt at foretage en manuel regnskabsanalyse af virksomhedens balance, hvor noteoplyste 

operationelle leasingaftaler indregnes med en tilnærmet værdi ud fra de givne oplysninger. Dette har især 

været væsentligt, hvor korrektionerne medfører ændringer i virksomhedernes rating.  

Indregningen har stillet store krav til kreditgivers viden om virksomheden og til tider været en udfordring, da 

noteoplysningerne omkring de operationelle leasingaftaler i mange tilfælde blot giver en indikation af aftalen 

og ikke det fulde billede af leasingaktivet. Udfordringerne har primært vedrørt leasingtunge virksomheder, 

hvor en stor del af aktiverne udgøres af aktiver, der kan leases. Dette er især virksomheder hvis aktiver 

primært består af lastbiler, containere, fly mv.  

Ifølge kreditgiverne er aktivtunge virksomheder, uanset om aktiverne består af leasingaftaler, dog langt fra 

de sværeste af kreditvurdere. Det er væsentligt sværere at kreditvurdere internetvirksomheder og lign som 

følge af værdiansættelsen af udviklingsomkostninger og analyse af cash-flowet, der på udviklingsstadiet 

sjældent er af væsentligt karakter.  

Derfor består kreditvurderingen af en lang række andre parametre udover regnskabsanalysen for at opnå 

det mest fyldestgørende billede af virksomhedens finansielle position. Her ses der f.eks. på det generelle 

marked som virksomheden opererer i, virksomhedens produkter samt personsammensætningen og deres 
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kompetencer. Regnskabsanalysen er dog en hjørnesten i analysen af virksomheden og har derfor stor 

indflydelse på kreditvurderingen32.  

Problematikken angående behandling af leasing i regnskabsanalysen har eksisteret siden leasing blev udbredt 

som finansieringsform. Dengang diskuterede man i branchen, hvordan man skulle forholde sig til, at nogle 

aktiver ikke længere fremgik af balancen, som følge af leasingreglerne, og hvordan man skulle korrigere 

herfor. Med de nye regler i IFRS 16 ser det ud til at branchen skal afgøre hvordan man forholder sig til at være 

kommet tættere på udgangspunktet.    

 

3.5 Cash-flow 

I kreditgivers vurdering af en virksomhed er cash-flowet afgørende for kreditgivningen. Det vurderes derfor 

relevant at dykke nærmere ned i dette begreb og definitionen heraf. 

En cash-flowanalyse bruges i mange sammenhænge i vurderingen af en virksomhed og udførelsen af 

analysen afhænger i høj grad af formålet. En cash-flowanalyse bruges f.eks. både i forbindelse med 

kreditvurdering og i forbindelse med værdiansættelse af en virksomhed. Tilgangen til analysen er dog vidt 

forskellig, da de beslutninger, der træffes på baggrund af analysen, har forskellige udgangspunkter. 

Som det ligger i ordet, er en cash-flowanalyse i bund og grund en analyse af selskabets pengestrømme i form 

af ind- og udbetalinger. Der er dermed tale om en regnskabsanalyse, hvor der korrigeres for ikke-likvide 

transaktioner og poster af udpræget regnskabsmæssig karakter. Omdrejningspunktet for analysen er dermed 

virksomhedens likviditet, og i hvor høj grad virksomhedens aktiver genererer positive pengestrømme. Hvilke 

konkrete pengestrømme, der er fokus på, afhænger dog i høj grad af formålet med analysen. 

Når en virksomhed skal værdiansættes, anvendes ofte en DCF-analyse (Discounted cash flow). Her er 

udgangspunktet, hvilke pengestrømme virksomhedens primære drift genererer ud fra de tilknyttede aktiver. 

De fremtidige pengestrømme fra driftsaktivteten tilbagediskonteres til tidspunktet for beregningen for at nå 

frem til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. Øvrige aktiver, samt hvordan virksomheden er 

finansieret, er som udgangspunkt ikke relevant, idet det er aktiviteten, og det cash-flow som aktiviteten 

skaber, køber eller investor betaler for.  I cash-flowanalysen er EBITDA derfor det centrale udgangspunkt. 

Nedenfor ses et eksempel på en værdiansættelse af en virksomhed på baggrund af DCF-metoden udarbejdet 

af Beierholm33. 

                                                           
32 Bilag 1: Nordea, uddybende svar til interviewspørgsmål 
33 Beierholm, Værdiansættelse og finansiering v/ Statsautoriseret revisor og partner Torben Hald 
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I eksemplet korrigeres EBIT med afskrivninger for at komme frem til EBITDA. Herefter fratrækkes skat af 

driftsresultatet, da det anses for en pengestrøm, der er direkte forbundet med driftsaktiviteten. Derudover 

tillægges forskydningen i arbejdskapital for at nå frem til de samlede pengestrømme fra driftsaktiviteten.  

Arbejdskapital er et udtryk for de nettoaktiver, der er direkte forbundet med driften på EBITDA-niveau. Det 

er med andre ord de aktiver, der er bundet/investeret i den primære drift. Arbejdskapitalen består derfor af 

omsætningsaktiver, såsom varelager og debitorer, fratrukket kortfristede gældsforpligtelser, såsom 

kreditorer, der alle er direkte forbundet med den primære drift. Des lavere arbejdskapital, des højere afkast 

på den investerede kapital, hvilket der tages højde for i beregningen. Slutteligt tillægges forskydningen i 

anlægsinvesteringer for at nå frem til det frie cash-flow. Anlægsinvesteringer består af nettodriftsaktiver i 

form af anlægsaktiver fratrukket de tilhørende gældsforpligtelser. Det frie cash-flow bruges i sidste ende til 

at beregne den estimerede værdi af virksomheden. 

Det er tidligere konstateret, at implementeringen af IFRS 16 både påvirker EBITDA og anlægsaktiver, hvorfor 

denne tilgang til cash-flow er interessant i et leasingperspektiv. Jf. IFRS 16 skal alle leasingaftaler, som 

bekendt, indregnes i balancen, som det var tilfældet med finansiel leasing under IAS 17. Denne 
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indregningsform påvirker resultatopgørelsen i form af afskrivninger og finansielle omkostninger, som var der 

tale om andre anlægsaktiver med tilhørende finansieringsform, og påvirker ikke resultatopgørelsen på 

EBITDA-niveau.  

Den tidligere behandling af operationel leasing, jf. IAS 17, blev dog indregnet som vareforbrug eller andre 

eksterne omkostninger afhængigt af karakteren af leasingaftalen. Uanset klassifikation påvirkede operationel 

leasing dermed resultatopgørelsen på EBITDA-niveau og blev deraf betragtet som en del af den primære 

driftsaktivitet. Den nye standard medvirker, at sådanne leasingaftaler ikke længere påvirker EBITDA. Dette 

forbedrer resultatet på EBITDA-niveau og påvirker alt andet lige cash-flowanalysen og i sidste ende 

værdiansættelsen af virksomheden til en højere værdi.  

På samme vis påvirker den nye standard anlægsaktiverne, således at operationelle leasingaftaler, der før 

udelukkende var noteoplyst, nu indregnes i balancen på samme vis som øvrige anlægsaktiver. Som vist i 

modellen ovenfor medtages der i cash-flowberegningen investeringer i anlægsaktiver, hvorfor indregningen 

af leasingaktiverne som udgangspunkt påvirker cash-flowanalysen i omlægningsåret. Dette er dog ikke 

tilfældet, da det er ændringen i nettodriftsaktiver, der medtages i beregningen. De ny-indregnede 

anlægsaktiver udlignes af den tilsvarende ny-indregnede forpligtelse og påvirker ikke cash-flowberegningen. 

Det er derfor alene forskellen i EBITDA, som følge af IFRS 16, der har indflydelse på cash-flowet. Dette kan 

dog have væsentlig betydning for beregningen af de diskonterede pengestrømme af driftsaktiviteten, hvis 

der er tale om en aktivtung virksomhed, der benytter sig af operationelle leasingaftaler. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at DCF-beregningen udelukkende er et udgangspunkt for værdiansættelsen 

af en virksomhed og ikke udgør et facit for værdien af virksomheden. Det kan derfor diskuteres, om der i den 

samlede værdiansættelse vil være forhold, der udligner udsvinget i pengestrømme fra driftsaktivteten, 

således at den nye leasingstandard ikke påvirker den endelige værdiansættelse.     

Når kreditgiver foretager en analyse af cash-flowet, er fokus ikke på driftsaktiviteten i samme grad. 

Hovedfokus er i stedet, i hvor høj grad virksomheden totalt set genererer et positivt cash-flow, så 

gældsforpligtelsen til kreditgiver kan honoreres. Udgangspunktet for kreditgiver er derfor ikke EBITDA men i 

højere grad pengestrømsopgørelsen i regnskabet, der viser virksomhedens samlede pengestrømme.  

Pengestrømsopgørelsen er dog opdelt i forskellige kategorier, som tidligere beskrevet, herunder 

pengestrømme fra drifts- og finansieringsaktivitet. Ved IFRS 16 vil de totale pengestrømme naturligvis være 

uændrede, idet standarden ikke påvirker de faktiske udbetalinger relateret til leasing. Standarden medfører 

dog, at flere omkostninger relateret til operationelle leasingaftaler går fra at være pengestrømme fra 

driftsaktivitet til pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Den nye indregning resulterer i, at pengestrømme 
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fra driftsaktivitet forbedres i tråd med mængden af operationel leasing i virksomheden, og pengestrømme 

fra finansieringsaktivitet forværres tilsvarende. De samlede pengestrømme er, som beskrevet, uændret og 

påvirker derfor som udgangspunkt ikke kreditvurderingen. Pengestrømme fra driftsaktivitet er dog et udtryk 

for virksomhedens evne til at skabe pengestrømme fra selve driften og dermed indtjening. EBITDA har 

dermed alligevel indflydelse på kreditgivers forståelse af virksomheden samt dens evne til at skabe 

pengestrømme og dermed indirekte indvirkning på rating og kreditvurderingen.  

 

4. Analyse og diskussion af IFRS 16 som regnskabsstandard 

4.1 Finansiel og operationel leasing 

Som beskrevet i redegørelsen defineres finansiel leasing, jf. IAS 17, som en aftale, hvor alle væsentlige risici 

og afkast til aktivet overdrages til leasingtager, uanset om ejerskabet overdrages ved leasingperiodens udløb. 

Alle øvrige aftaler er operationelle aftaler.  

Der er forskellige faktorer, der indikerer, hvornår der sker overdragelse af risici og afkast, og dermed hvornår 

leasingaftalen bør karakteriseres som finansiel. Overordnet set hænger overdragelsen af risici og afkast i høj 

grad sammen med, om nytteværdien af aktivet tilfalder leasingtager i størstedelen af aktivets levetid. Ved 

finansiel leasing er der derfor store ligheder til øvrige anlægsaktiver med ekstern finansiering. Jf. definitionen 

af operationel leasing sker der ingen overdragelse af risici og afkast, og nytteværdien tilfalder ikke 

leasingtager i størstedelen af aktivets levetid. Det kan derfor diskuteres, om operationel leasing adskiller sig 

signifikant i forhold til finansiel leasing og andre anlægsaktiver med ekstern finansiering. 

Ved operationel leasing af f.eks. en bil betales der en fast månedlig ydelse i en nærmere defineret 

leasingperiode. Derudover indeholder leasingaftalen som regel begrænsninger i form af maksimalt 

kilometerforbrug mv. Ved aftalens udløb skal leasingtager aflevere bilen i samme stand som ved aftalens 

indgåelse bort set fra almindeligt brug. Det betyder, at leasingtager i de fleste tilfælde skal dække ridser og 

øvrige småskader, der ikke kan sidestilles med almindeligt brug. Derudover har leasingtager ingen risiko for 

bilens værdiforringelse, hvilket ved leasing af biler må betragtes som den afgørende forskel i forhold til 

finansiel leasing.  

Ansvaret for udbedring af skader vurderes derfor ikke at kunne sidestilles med en restværdiforpligtelse, da 

der i aftalen ikke beskrives en direkte restværdi, og leasingtager ikke har ansvaret for den almindelige 

værdiforringelse. Ved operationel leasing af en bil betaler leasingtager dermed en ydelse for retten til at 

bruge aktivet under visse begrænsninger og uden reelle risici eller muligheder for afkast. Spørgsmålet er 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 48 af 118 
 

derfor om operationel leasing har flere ligheder med en serviceaftale end et anlægsaktiv med ekstern 

finansiering. Det afgørende i denne sondring må være definitionen og omfanget af brugsretten til aktivet.  

Ved IAS 17 skulle finansiel leasing indregnes i virksomhedens balance mens operationel leasing blot skulle 

indregnes i resultatopgørelsen, da det operationelle leasingaktiv, jf. definitionen omkring risici og afkast, ikke 

var i virksomhedens kontrol og dermed ikke kunne anses for et aktiv i et regnskabsmæssigt perspektiv.  

Jf. IFRS 16 skelnes der ikke længere mellem finansiel og operationel leasing. I IFRS 16 omtales alene 

overdragelse af brugsretten uagtet overdragelse af risici og afkast. Alle leasingaftaler skal derfor uanset type 

indregnes i virksomhedens balance, da brugsretten er det springende punkt i forhold til kontrollen. Den nye 

standard for indregning ændrer naturligvis ikke markedet for leasingaftaler og deres indhold. Det vurderes 

derfor relevant at se nærmere på, om operationelle leasingaftaler objektivt set og uagtet af definitionen i 

standarderne opfylder de grundlæggende kriterier for et aktiv. 

For at der i et regnskabsmæssigt syn kan være tale om et aktiv, skal følgende kriterier være opfyldt, jf. IFRS 

Framework (The Conceptual Framework for Financial Reporting): 

 Aktivet skal være et resultat af tidligere begivenheder 

 Aktivet skal forventes at skabe fremtidige økonomiske fordele 

 Aktivet skal være i virksomhedens kontrol 

I det følgende vil diskussionen tage udgangspunkt i standardkontrakter og et overordnet syn på leasingaktiver 

i forhold til ovenstående kriterier. Tidligere beskrevne forhold, som f.eks. ombytningsret, 

produktionsindflydelse og omsætningsbaseret ydelser, der er specifikke for de enkelte leasingkontrakter, og 

som kan have indflydelse på indregningen, vil ikke blive behandlet.  

At aktivet skal være et resultat af tidligere begivenheder er hovedsageligt en foranstaltning mod, at aktiver 

indregnes for tidligt i balancen, samt at forventede fremtidige forhold ikke medtages, hvilket især er relevant 

for immaterielle aktiver. Alle leasingaftaler beror på en underskrevet kontrakt. Der er derfor ingen tvivl om, 

at samtlige leasingaftaler uanset indhold og karakteristika er et resultat af tidligere begivenheder.  

Herudover skal aktivet forventes at skabe fremtidige økonomiske fordele for virksomheden for, at der kan 

være tale om et aktiv. Med andre ord skal aktivet enten selvstændigt eller i en kombination forventes at 

skabe positive pengestrømme for virksomheden. Dette medfører tilmed, at hvis det vurderes, at et aktiv ikke 

længere er med til at generere positive pengestrømme, f.eks. et bogføringssystem der erstattes af et nyt eller 

erhvervet goodwill, der ikke skaber indtjening, så skal det pågældende aktiv nedskrives.  
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Ved operationelle leasingaftaler kan det diskuteres, om leasingaktivet forventes at skabe fremtidige 

økonomiske fordele. Det skyldes, at leasingtager udelukkende har retten til at bruge aktivet under 

kontraktens forudsætninger og ikke har ret til et evt. afkast forbundet med aktivet eller at bruge aktivet efter 

aftalens udløb. Der er ingen tvivl om, at alle potentielle fremtidige økonomiske fordele ikke tilfalder 

virksomheden som følge af aftalens begrænsninger, og at aktivet dermed adskiller sig væsentligt fra andre 

almindelige aktiver, der er købt eller finansieret på anden vis.  

Det centrale for at skabe fremtidige økonomiske fordele er dog brugsretten til aktivet. Hvis der tages 

udgangspunkt i førnævnte bil, er det bilens evne til at transportere varer eller personer i leasingperioden, 

der er med til at skabe værdi fremfor bilens restværdi ved udløbet af aftalen eller bilens evne til at 

transportere efter aftalens udløb. Det samme gør sig gældende for maskiner, hvor det essentielle er, de 

produkter maskinen er med til at producere i leasingperioden fremfor evt. risici eller afkast forbundet med 

ejerskabet af maskinen eller produktionen efter endt aftale. Derudover et det svært at forestille sig, at en 

virksomhed vil bruge midler på en leasingaftale, hvis virksomheden ikke har en klar forventning om, at 

leasingaktivet vil være med til at skabe fremtidige pengestrømme.  

På trods af at alle fremtidige økonomiske fordele ikke nødvendigvis tilfalder leasingtager, vurderes det derfor, 

at de mest centrale økonomiske fordele i leasingperioden er intakte ved operationelle leasingaftaler. 

Leasingaktiverne vurderes derfor at opfylde kriteriet om forventelige fremtidige økonomiske fordele.  

Det springende punkt er derfor, om leasingaktivet er i virksomhedens kontrol. I forhold til definitionerne i 

IAS 17 og IFRS 16 er det ligeledes denne betragtning, der har været afgørende for indregning. Spørgsmålet 

er dermed, om rådigheden over aktivet i en nærmere defineret periode er tilstrækkeligt til, at aktivet kan 

betragtes som værende i virksomhedens kontrol.  

I den vurdering er der mange forhold, der taler for og imod. Der er ingen tvivl om, at kontrollen over aktivet 

er begrænset i forhold til øvrige aktiver, der er købt eller finansieret på anden vis. Dette betyder dog ikke 

nødvendigvis, at aktivet ikke kan betragtes som værende i virksomhedens kontrol. Ved operationelle aftaler 

bestemmer leasingtager alene hvordan og til hvad, aktivet skal bruges i leasingperioden. Alternativt er det 

mellem parterne aftalt på forhånd, hvordan aktivet skal anvendes. Dette taler klart for, at aktivet er i 

virksomhedens kontrol.  

På den anden side indeholder aftalerne ofte begrænsninger i leasingtagers brug af aktivet f.eks. i form af 

kilometerbegrænsninger og lign. Det taler ligeledes imod, at leasingtager ikke besidder aktivet i størstedelen 

af aktivets levetid, da virksomheden dermed ikke har ret til størstedelen af aktivets økonomiske fordele. 

Derudover taler det imod, at leasingtager ikke overtager de risici og mulige afkast, som er forbundet med 
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aktivet. Disse forhold vidner om, at det ikke er leasingtagers aktiv, der er finansieret af leasinggiver, men at 

det er leasinggivers aktiv. Derudover taler det imod, at leasingtager som oftest hæfter for skader udover 

almindeligt slid ved aftalens udløb. Det vidner om, at virksomheden ikke har fuld kontrol over aktivet, og 

hvordan det benyttes.  

Omvendt taler det ikke imod, hvis leasinggiver har indlagt almindelige foranstaltninger for at beskytte aktivet, 

da dette ligeledes er almindeligt ved finansiel leasing og andre finansieringer for at beskytte aktivets værdi. 

Sådanne foranstaltninger kan som nævnt være, at det kun er særligt certificerede personer, der må anvende 

aktivet.  

Alt i alt er der mange aspekter, der taler imod, at operationelle leasingaftaler er i virksomhedens kontrol. 

Trods diverse begrænsninger i udfoldelsen vurderes selve brugsretten i leasingperioden dog så afgørende, at 

aktivet vurderes at være i virksomhedens kontrol. Vurderingen er dog langt fra entydig, og det vurderes, at 

der ikke skal mange yderligere aftalespecifikke begrænsninger til for, at aktivet ikke længere kan betragtes 

som værende i virksomhedens kontrol. Derudover vurderes det, at begrænsningerne i både tid og udfoldelse 

bør afspejles i aktivværdien sammenlignet med øvrige aktiver, der er købt eller finansieret på anden vis. 

Ud fra en objektiv vurdering og uagtet definitionen i standarderne IAS 17 og IFRS 16 vurderes operationelle 

leasingaftaler at opfylde kriterierne for et aktiv, om end kriteriet om kontrol ikke er entydigt.  

Det er nu konstateret, at operationelle leasingaftaler kan karakteriseres som et aktiv. Det vurderes derfor 

relevant at dykke dybere i forskellene for indregning af aftaler med karakter af henholdsvis finansiel og 

operationel leasing, idet begge aftaletyper udgør et aktiv men af vidt forskellig værdi.  

Som det er beskrevet tidligere, består leasingforpligtelsen af nutidsværdien af leasingydelserne beregnet ved 

at tilbagediskontere leasingydelserne ved brug af leasingaftalens interne rente. Er det ikke muligt at anvende 

virksomhedens interne rente, anvendes virksomhedens almindelige lånerente. Oprettes der to leasingaftaler 

bestående af det nøjagtigt samme aktiv, hvor den ene aftale har karakter af finansiel og den anden af 

operationel, så vil aftalen med karakter af finansiel alt andet lige i langt de fleste tilfælde have en højere 

leasingforpligtelse og dermed aktivværdi end aftalen med karakter af operationel.  

Årsagen er, at aftalen med karakter af finansiel som minimum strækker sig over størstedelen af aktivets 

levetid, hvilket ikke er tilfældet for aftalen med karakter af operationel. Den finansielle aftale indeholder 

dermed flere leasingydelser. Forskellen forstærkes endvidere af, at aftalen med karakter af finansiel ofte vil 

indeholde en fordelagtig købsoption eller en overtagelse af aktivet, der medregnes i leasingforpligtelsen.  
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Dette strider mod IASB’s ønske om, at virksomhedernes balancer udviser de aktiver, som virksomhederne 

reelt råder over, uanset hvordan de er finansieret. Begge aftaletyper indeholder den afgørende brugsret til 

det pågældende aktiv. Aftalens øvrige indhold har dog stor indflydelse på, hvilken værdi virksomhedernes 

balance kommer til at udvise, hvilket kan have indflydelse på kreditgiver og øvrige regnskabsbrugeres 

regnskabsanalyse.    

En mulig løsning på denne problemstilling kunne være at indregne hele aktivets markedsværdi som aktiv med 

en tilsvarende forpligtelse ved leasingaftalens begyndelse for aftaler af operativ karakter, og herefter lade 

den efterfølgende måling i form af afskrivninger, renter og afdrag følge aftalens indhold. Ved aftalens udløb 

vil leasingaftalens aktiv- og passivside være lige store og dermed kunne udlignes. På den måde afspejler 

virksomhedernes balancer værdien af de aktiver, som virksomhederne reelt råder over uanset 

finansieringsform, leasingperiode, fremtidige overtagelse mv samtidig med at resultatopgørelsen kun 

påvirkes af aftalens indhold og de forpligtelser, som virksomheden har påtaget sig.  

Denne alternative løsning rejser dog nye problemer. For det første opfylder denne indregningsmetode ikke 

kriterierne for en forpligtelse, der har mange ligheder med kriterierne for et aktiv blot med modsat fortegn.  

For at der i et regnskabsmæssigt syn kan være tale om en forpligtelse, skal følgende kriterier være opfyldt, 

jf. IFRS Framework (The Conceptual Framework for Financial Reporting): 

 Forpligtelsen skal være et resultat af tidligere begivenheder 

 Indfrielsen af forpligtelsen skal medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele  

Der er ingen tvivl om, at det alternative løsningsforslag opfylder det første kriterie om at være et resultat af 

tidligere begivenheder, da forpligtelsen beror på en underskrevet kontrakt. I lighed med beskrivelsen af 

aktiver bunder kriteriet i, at der ikke indregnes forventede fremtidige forhold.  

Problemet opstår imidlertid under det andet kriterie. For at der kan være tale om en forpligtelse, skal der ske 

en afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Ved den alternative løsning indgår den indregnede merværdi 

dog ikke i hverken renteberegningen eller afdrag, da den ikke er en del af selve aftalens indhold. Merværdien 

er dermed ikke en reel forpligtelse og kan derfor ikke indregnes.    

At de operationelle leasingaftaler i langt de fleste tilfælde indregnes til en lavere værdi end tilsvarende 

finansielle aftaler er netop et udtryk for de begrænsede økonomiske fordele i forhold til aktivets totale levetid 

samt de markante begrænsninger, der er i kontrollen af aktivet. Forskellen i indregningsværdien vurderes 

derfor at være et retvisende billede af forskellen i fremtidige økonomiske fordele og kontrol. Med andre ord 
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vurderes forskellen at give kreditgiver og øvrige regnskabsbrugere et korrekt billede af virksomhedernes 

finansielle situation.   

 

4.2 Input kontra output 

Der er ingen tvivl om, at IFRS 16 medfører en betydelig administrativ byrde for de implicerede virksomheder 

i forhold til IAS 17. Den altoverskyggende byrde er først og fremmest implementeringen af standarden. I 

virksomheder i den størrelsesorden er operationelle leasingaftaler sjældent registreret i virksomhedens 

bogføringssystemer på samme måde som finansiel leasing. Som følge deraf har man i det administrative 

maskinrum ikke nødvendigvis et overblik over omfanget af operationelle aftaler i koncernen. Fra centralt 

hold har man derfor en omfattende opgave foran sig med at indsamle den relevante information. 

Som tidligere beskrevet lægger IFRS 16 op til en række overgangsregler, som virksomhederne kan vælge at 

benytte sig af, hvilket vil lette den administrative byrde betydeligt. Dette har PwC bl.a. behandlet i deres 

undersøgelse kaldet ”Mini-undersøgelse - Implementering af IFRS 16, leasing” skrevet af Henrik Steffensen 

og Thomas Ryttersgaard. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, der er besvaret af 25 

virksomheder (hovedsageligt danske børsnoterede virksomheder), som aflægger regnskab efter IFRS.  

Jf. PwC’s undersøgelse af implementeringen af IFRS 16 forventer langt størstedelen af de involverede 

virksomheder i større eller mindre grad at benytte lempelserne i forbindelse med implementeringen. Hele 

57 % af de adspurgte danske virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, forventer f.eks. at indregne 

aktiverne med samme værdi som den eksisterende forpligtelse34. 

Den administrative byrde i forbindelse med implementeringen er dog ikke begrænset til at indsamle og 

indregne eksisterende operationelle leasingaftaler. Virksomheden er også nødt til at tage stilling til, hvordan 

implementeringen påvirker regnskabstallene på implementeringstidspunktet.  

Som det ses i den senere regnskabsanalyse, har standarden stor indflydelse på nøgletallene for stort set alle 

virksomheder. Virksomhederne er derfor nødt til at se nærmere på, om ændringerne er af en sådan karakter, 

at de påvirker forventningerne til fremtiden, herunder investeringsbudgetter, og rating-baserede låneaftaler, 

der afhænger af f.eks. solvensen.  

Derudover giver de nye principper anledning til overvejelser omkring hvilket resultatmål i resultatopgørelsen, 

der fremover skal bruges som grundlag for vurderingen af virksomhedens resultatmæssige formåen (det er 

tidligere konstateret, at standarden har stor indflydelse på resultatet på f.eks. EBITDA-niveau), samt om 

                                                           
34 PwC Mini-undersøgelse - Implementering af IFRS 16, leasing s. 2 
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denne overvejelse skaber udfordringer i forhold til medarbejderbonusser, earn-outs og lign. Trods lempelige 

overgangsregler har virksomhederne dermed et stort arbejde og en lang række vigtige overvejelser foran sig 

i forbindelse med implementeringen.     

Udfordringer og en øget administration slutter dog ikke efter implementeringen af IFRS 16. Virksomhedernes 

system vil højst sandsynligt være i stand til at kapere de nye aftaler, hvis det tidligere har været muligt at 

indregne finansielle leasingaftaler. I forhold til indregning vil standarden dermed ikke have den store 

systemmæssige betydning. Der vil dog sandsynligvis være behov for at etablere et system for dataindsamling 

af operationelle aftaler, således at de i lighed med finansielle aftaler bliver opfanget af den centrale 

administration og indregnet i balancen i stedet for blot at indgå som omkostninger. Dette kan især blive en 

udfordring for decentraliserede virksomheder med mange forskellige afdelinger og forretningsområder.  

Med tiden vil der dermed være langt flere leasingaftaler, som administrationen skal forholde sig til, 

medmindre de kan gå ind under lempelsesreglerne om kortfristede leasingaftaler eller aftaler med lav værdi. 

For hver aftale skal der mere eller mindre manuelt tages stilling til købsoptioner, restværdigarantier, intern 

rente, leasingperiode i form af forlængelsesmuligheder og lign, der alle i sidste ende påvirker 

leasingforpligtelsen. Alle disse forhold er tidskrævende og vil alt afhængigt af, hvor leasingtung virksomheden 

er, kræve tilførsel af ressourcer.  

Noget af dette arbejde kunne lettes for virksomhederne, hvis leasingbranchen i lighed med øvrige 

finansieringsformer vedlagde en amortiseringstabel i leasingaftalen. Dette ville fjerne virksomhedernes 

behov for beregning af den interne rente. Der er dog flere årsager til, at dette ikke er en mulighed. For det 

første er det svært at forestille sig, at leasinggiver ønsker at oplyse deres indtjening i forbindelse med 

leasingaftalen. Derudover er det i mange tilfælde ikke en faktisk mulighed for leasinggiver at levere disse 

oplysninger, da leasingaftalerne tit indeholder væsentlige skøn fra leasingtagers side i form af f.eks. 

købsoptioner og forlængelsesmuligheder, som leasinggiver ikke har indflydelse på.  

Udover de interne omkostninger relateret til IFRS 16 er det sandsynligt, at standarden ligeledes vil medføre 

øgede eksterne omkostninger.  For især leasingtunge virksomheder vurderes det sandsynligt, at standarden 

vil resultere i forhøjede revisionshonorarer, fordi revisorerne i lighed med virksomhedens interne 

administration i større grad skal forholde sig til virksomhedens leasingaftaler og de skøn, der er forbundet 

med indregningen. 

Alt i alt medfører implementeringen og den fremtidige håndtering af standarden en betydelig stigning i 

regnskabsmæssige input i form af interne og eksterne omkostninger. Disse omkostninger skulle gerne 

modsvares af et værdimæssigt output, der opvejer disse inputs. I denne sammenhæng skulle output gerne 
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bestå af større sammenlignelighed og et forøget retvisende billede af virksomhederne og deres finansielle 

situation for regnskabsbruger, hvilket har været ønsket med standarden. Spørgsmålet er dermed, om de 

omkostninger, som standarden fører med sig, står mål med et forøget sammenligningsgrundlag og retvisende 

billede for regnskabsbruger.  

Det forventes, at implementeringen af IFRS 16 resulterer i væsentlige ændringer i virksomhedernes balancer, 

nøgletal og resultatsammensætning. Hidtil har det derfor haft væsentlig betydning for regnskabet som 

helhed, hvordan aktiverne er finansieret. To sammenlignelige virksomheder, der opererer i samme branche 

og har samme størrelse og aktivitet, kan aflægge vidt forskellige regnskaber, hvis de har forskellige 

finansieringsstrategier. De strategiske yderpunkter består af en virksomhed, der har en ejerpræget strategi, 

hvor aktiverne er købt og finansieret ved enten egenkapital eller ekstern lånefinansiering, samt en 

virksomhed der har en strategi om at være ”asset-light”, hvor aktiverne er finansieret ved leasing og i de 

fleste tilfælde operationel leasing, da virksomhederne ikke har noget ønske om fremtidig overtagelse. Ved 

de to finansieringsformer vil den første virksomhed have en væsentligt større balancesum, hvilket påvirker 

afgørende nøgletal som solvens- og afkastgrad. Derudover vil den første virksomhed udvise et bedre resultat 

af den primære drift (EBITDA) end den anden virksomhed, da finansieringen først påvirker resultatopgørelsen 

efter denne total, mens operationel leasing medtages som omkostninger i den primære drift. Disse forskelle 

kan være afgørende for regnskabsbrugere som kreditgiver, der træffer beslutninger bl.a. på baggrund af 

regnskabet.  

Der kan være mange årsager til, at virksomhederne vælger forskellige finansieringsstrategier og den ene 

strategi er ikke nødvendigvis bedre end den anden. Den ene virksomhed kan f.eks. have et ønske om stabilitet 

og forudsigelighed, mens den anden virksomhed prioriterer fleksibilitet og et større likviditetsmæssigt 

råderum. Det vurderes dog problematisk, at sammenligningsgrundlaget imellem virksomhederne, der på 

mange måder er ens, påvirkes i så høj grad af, hvordan de er finansieret.  

Det betyder ikke, at finansieringsformen er komplet ligegyldig for regnskabsbruger. Valget af finansiering kan 

fortælle noget om en virksomheds markedsstrategi, hvilket kan have stor betydning for regnskabsbrugers 

beslutninger. Problemet er således ikke, at regnskabet ikke er finansieringsneutralt. Problemet består i, at 

finansieringsformen påvirker regnskabet i så høj grad og skaber støj i regnskabsbrugers vurdering af 

virksomhedens aktivitet. Især i sammenligning med lignende virksomheder med en anden finansieringsform.  

IFRS 16 gør på mange måder op med denne problemstilling. Ved at operationel leasing indregnes under 

samme vilkår som finansiel leasing, afspejler virksomhedernes balance i højere grad de aktiver, 

virksomhederne reelt råder over, og styrker sammenligningsgrundlaget virksomhederne imellem. Dette 

betyder dog ikke, at balancerne bliver helt finansieringsneutrale. Som det er beskrevet ovenfor, indregnes 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 55 af 118 
 

operationelle leasingaftaler som oftest til en lavere værdi end tilsvarende finansielle aftaler samt øvrige 

finansieringsformer, da valget af finansiering medfører begrænsninger i kontrol og fremtidige økonomiske 

fordele relateret til aktivet. På den måde tager standarden højde for valget af finansieringsform, uden at det 

får gennemgribende betydning for regnskabet og skaber støj i regnskabsbrugers vurdering af regnskabets 

enkeltelementer.  

IFRS 16 som helhed vurderes derfor at give et mere sammenligneligt og retvisende billede for 

regnskabsbruger af virksomhedernes finansielle situation end sin forgænger IAS 17. Om standardens fordele 

opvejer eller overskygger de forbundne omkostninger er i høj grad en vurderingssag og afhænger af, hvor 

stor betydning regnskabet tillægges i diverse beslutningsprocesser. Spørger man IASB selv, er der dog ingen 

tvivl. I deres effektanalyse af IFRS 16 fra januar 2016 stiller de sig selv spørgsmålet: ”Conclusion – do the 

benefits outweigh costs?” Spørgsmålet bliver fuldt op med et klart og eftertrykkeligt ”Yes.”35.  

 

4.3 Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 

Det er nu konstateret, at IFRS 16 som helhed skaber større sammenlignelighed og giver et mere retvisende 

billede af regnskaberne. Det er dog langt fra alle de involverede virksomheder, der er klar til overgangen fra 

indregning efter IAS 17 til indregning efter IFRS 16.  Dette har IASB taget højde for, på trods af at standarden 

har været kendt siden 2016, og har integreret nogle overgangsregler i standarden, som der tidligere er 

redegjort for.  

Ifølge PwC’s undersøgelse af implementeringen af IFRS 16 forventer langt størstedelen af de involverede 

danske virksomheder at benytte sig af overgangsreglerne. Hele 68 % af de adspurgte virksomheder forventer 

ikke at implementere IFRS 16 med fuld tilbagevirkende kraft. Med mulighed for en lempelig overgang er det 

dog samtidig bemærkelsesværdigt, at 24 % forventer fuld implementering (de resterende 8 % har ikke taget 

stilling)36.  

Fuld implementering indebærer, at alle leasingaftaler uanset karakter skal opgøres ud fra standardens regler 

på tidspunkterne for kontrakternes indgåelse, baseret på de forhold der var gældende på aftaletidspunktet. 

Herefter skal aftalerne fremskrives til tidspunktet for både årets tal og sammenligningstallene. Det kan i 

mange tilfælde være en kompliceret proces, der kræver, at der tages stilling til forhold som den interne rente, 

leasingperioden og restværdigarantier, som var vurderingerne foretaget på aftaletidspunktet. Dette betyder 
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dog ikke, at den nuværende viden skal tilsidesættes. Er der kendte forhold, der ville have medført 

revurderinger af aftalerne, skal der naturligvis tages højde for dette i indregningen.  

At så mange virksomheder ønsker at foretage fuld implementering på trods af overgangsbestemmelserne 

vidner om, at standardens bestemmelser også har værdi for virksomhederne, og/eller at virksomhederne 

prioriterer at udvise større sammenlignelighed og et mere retvisende billede for virksomhedens 

regnskabsbrugere. Dette er ligeledes et interessant aspekt i diskussionen om standardens input kontra 

output, idet virksomhederne grundet overgangsbestemmelserne har mulighed for at spare nogle 

omkostninger men bevidst vælger at lade være, fordi den fulde implementering skaber værdi for 

virksomheden. Der er dog også den mulighed, at de 24 % udgør virksomheder, hvis aktivsammensætning ikke 

er betydeligt præget af leasing, hvorfor omkostningerne i forbindelse med fuld implementering ikke adskiller 

sig væsentligt fra at anvende overgangsbestemmelserne. Dette oplyses ikke i PwC’s undersøgelse. Det kunne 

have været interessant at vægte virksomhederne i forhold aktivsammensætningen.     

Mange af de virksomheder, som ikke forventer at foretage fuld implementering (57 % af den totale 

population jf. PwC’s undersøgelse af implementeringen af IFRS 16)37, forventer dog helt eller i de fleste 

tilfælde at anvende overgangsreglernes mest simple metode, hvor aktivsiden indregnes til samme værdi som 

leasingforpligtelsen, der opgøres på baggrund af de resterende leasingydelser diskonteret ved brug af 

virksomhedens lånerente pr. 1. januar 2019. Det er samtidig den metode, der ligger længst fra fuld 

implementering.  

Anvendes overgangsreglerne er det tilmed ikke muligt for virksomhederne at korrigere sammenligningstal. 

Dette kan kun lade sig gøre ved fuld implementering. Denne tilgang kan vække undren, da det ikke er 

bemærkelsesværdigt mere byrdefuldt at anvende samme metode for sammenligningstallene, og at det alt 

andet lige må være mere korrekt og mindre forstyrrende for regnskabsbruger, hvis regnskabspraksis for årets 

tal og sammenligningstallene er ens. IFRS 16’s overgangsregler giver dog ikke denne mulighed.  

I forbindelse med implementeringen har IASB dermed på flere måder valgt at gå på kompromis med, at 

regnskaberne udviser et retvisende billede af de aktiver, som virksomheden reelt råder over, hvilket var hele 

formålet med standarden.  

Årsagen skal sandsynligvis findes i, at fuld implementering af standarden er en stor og krævende opgave for 

mange virksomheder, og at man derfor har valgt at imødekomme virksomhedernes udfordringer med en 
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glidende overgang for at nå frem til det endelige mål. Problemerne angående manglende korrektion af 

sammenligningstal er naturligvis løst ved aflæggelse af regnskab for den efterfølgende periode.  

Kompromiset har dog den pris, at overgangsbestemmelserne vil skabe støj i de fremtidige regnskaber, indtil 

udløbet af de leasingaftaler der eksisterede på overgangstidspunktet som følge af de forskellige 

indregningsmetoder. Grundet indholdet i operationelle leasingaftaler er leasingperioden dog sjældent så 

lang. Der går derfor ikke mange år, før størstedelen af leasingaftalerne, som er indregnet efter 

overgangsbestemmelserne, er udløbet. Derudover vurderes forskelsværdien mellem fuld implementering og 

indregning efter overgangsbestemmelserne i langt de fleste tilfælde minimal i et væsentlighedsperspektiv. 

Overgangsbestemmelserne som helhed vurderes derfor ikke at have væsentlig betydning for 

sammenligneligheden og det retvisende billede for regnskabsbruger hverken i overgangsåret eller de 

efterfølgende regnskabsår.      

 

4.4 IFRS 16 lempelsesregler 

Overgangsbestemmerne er dog ikke det eneste aspekt i IFRS 16, der udfordrer det retvisende billede i sin 

reneste form. Som det tidligere er beskrevet, indeholder IFRS 16 lempelsesbestemmelser, der giver mulighed 

for at undlade at indregne kortfristede leasingaftaler og leasingaftaler med lav værdi med den begrundelse 

ikke at tilføre virksomhederne unødige byrder.  

Jf. PwC’s undersøgelse af implementeringen af IFRS 16 er disse lempelsesregler populære hos 

virksomhederne. Hele 82 % af de adspurgte virksomheder forventer at anvende lempelsen for kortfristede 

leasingaftaler og 50 % forventer at anvende lempelsen for stort set alle aftaler, hvor det er muligt38. 

Tilslutningen til lempelsen om aftaler med lav værdi er endnu større. Her forventer 93 % at anvende 

reglerne39. Det er ingen overraskelse, at så mange virksomheder ønsker at benytte sig af 

lempelsesmulighederne, da det nedsætter mængden af arbejde i forbindelse med indregning af 

leasingaftaler både ved implementeringen og i fremtiden. Lempelsesmulighederne kan dog potentielt skabe 

en række udfordringer for regnskabsbruger i forhold til det retvisende billede.   

Problemet består ikke i lempelsesbestemmelsernes indhold. Aftaler med en leasingperiode på under 12 

måneder eller aftaler med en værdi på under USD 5.000 vil meget sjældent være beløbsmæssigt væsentlige 

i sig selv for virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. Aftalerne ville derfor sandsynligvis ikke blive 
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indregnet i balancen alligevel som følge af væsentlighed. Problemet er, at lempelserne delvist tilsidesætter 

den almindelige væsentlighedsbetragtning.  

Medmindre der er tale om sammenhængende leasingaktiver, hvor det enkelte aktiv ikke kan betragtes som 

et selvstændigt objekt, er der ingen grænser for, hvor mange aftaler af disse typer virksomhederne kan indgå 

og fortsat undgå indregning. Den almindelige regnskabsmæssige væsentlighedsbetragtning foreskriver, at 

også mængden at sammenhængende uvæsentlige forhold skal medtages i væsentlighedsbetragtningen. I 

dette tilfælde ville det betyde, at hvis mængden af leasingaftaler, der går ind under 

lempelsesbestemmelserne, er væsentlige for regnskabet som helhed, så ville der skulle foretages indregning 

efter de almindelige regler i IFRS 16. Forholdet understøttes endvidere af, at aftalerne under 

lempelsesbestemmelserne indregnes på samme vis som operationelle leasingaftaler under IAS 17. 

Omkostningerne påvirker dermed resultatopgørelsen på EBITDA-niveau, hvilket ligeledes kan blive et 

problem for regnskabsbruger i en væsentlighedsbetragtning.  

Det er dog svært at forestille sig, at virksomhederne kan have så mange aftaler af lav værdi, uden at de i et 

betydeligt omfang er forbundne. IT-løsninger eller møbler i forbindelse med indretning af lokaler vil i langt 

de fleste tilfælde skulle betragtes samlet, da de indgår i en enhed af aktiver. Det vil derfor primært være 

relevant for computere og lign aktiver, der i de fleste tilfælde alligevel var omkostningsført som 

småanskaffelser i resultatopgørelsen. Småanskaffelser påvirker resultatopgørelsen før EBITDA og vil dermed 

have den samme indflydelse på resultatopgørelsen som indregningen af leasingaftalerne med lav værdi.  

Det er desuden begrænset, hvor mange leasingaftaler der ved indgåelsen udgør en periode under 12 

måneder uden købsoptioner eller en overhængende sandsynlighed for forlængelse. Som følge af aftalernes 

korte periode vil værdien af aftalerne tilmed være så lav, at der skal en betydelig mængde til, før forholdet 

bliver væsentligt for regnskabet. En mulighed kunne være hvis virksomheden har en gennemgående strategi 

om at flex-lease deres biler. En aftale bestående af flexleasing vil som regel løbe over 12 måneder eller 

mindre. I langt de fleste flex-aftaler indgår der dog en restforpligtelse ved leasingperiodens udløb, hvilket 

udelukker indregning efter reglerne om kortfristede leasingaftaler. Reglen om kortfristede leasingaftaler vil 

dermed være mest relevant i overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, hvor aftaler med en restløbetid på under 12 

måneder ikke skal indregnes.  

Alt i alt vurderes det derfor, at IFRS 16’ lempelsesbestemmelser har en yderst begrænset påvirkning af 

sammenligningsgrundlaget og det retvisende billede for regnskabsbruger som f.eks. kreditgiver. Der er ingen 

tvivl om, at det mest retvisende ville være at fortage almindelig indregning af alle aftaler. Indregningen vil 

dog ikke bidrage til et mere retvisende billede i en sådan grad, at det opvejer ressourceforbruget for 
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virksomhederne. En opfattelse der deles af PwC i deres undersøgelse af implementeringen af IFRS 1640. De 

få virksomheder, der ikke forventer at gøre brug af lempelsesmulighederne, bør derfor genoverveje, hvor 

hensigtsmæssigt dette valg er, og hvor står indvirkning indregningen af aftalerne på almindelig vis vil have på 

regnskabet som helhed.  

 

4.5 Regnskabsmæssige skøn 

Det er ovenfor vurderet retvisende for regnskabsbruger, at leasingforpligtelsens størrelse afhænger af 

aftalens konkrete indhold, som har indflydelse på kontrollen af leasingaktivet samt de økonomiske fordele, 

som forventes at tilstrømme virksomheden på baggrund af leasingaktivet. At omsætte aftalens indhold til en 

beregnet forpligtelse er dog behæftet med lang række regnskabsmæssige skøn. Hovedparten af disse 

regnskabsmæssige skøn omhandler fremtidige forhold og kan derfor være svære at fastsætte. Især i meget 

omskiftelige brancher. Selvom der kan være usikkerhed forbundet med skønnene, har de dog stor indflydelse 

på den indregnede forpligtelse. Det vurderes derfor relevant at diskutere, om det er hensigtsmæssigt for 

regnskabsbruger at så subjektive forhold har så stor indflydelse på den beregnede leasingforpligtelse.  

Et af de væsentligste forhold i opgørelsen af leasingforpligtelsen er at fastsætte leasingperioden. Mange 

leasingaftaler indeholder forlængelsesmuligheder, og det er især disse aftaler, hvor det kan være svært at 

opgøre den forventede leasingperiode uagtet aftalens udgangspunkt. Som beskrevet tidligere skal der i 

opgørelse af leasingforpligtelsen tages højde for forlængelsesmuligheder/forkortelsesmuligheder, som det 

vurderes rimeligt sikkert, at virksomheden vil udnytte. Forlængelsesoptionen kan ligge langt ude i fremtiden 

og kan, afhængigt at virksomhedens interne og eksterne forhold, være svære at afgøre ved aftalens 

indgåelse.  

En virksomhed, der oplever betydelig vækst og f.eks. indgår en leasingaftale om et kontorlejemål med en 

uopsigelig leasingperiode på 5 år og en forlængelsesoption på yderligere 5 år, kan have svært ved at vurdere, 

om der fortsat er plads til alle medarbejdere efter de 5 år. Det afhænger af, om væksten fortsætter, og øvrige 

forhold, som virksomheden ikke kan kontrollere og har svært ved at forudsige på aftaletidspunktet. I den 

situation vil der normalt skulle tages stilling til, om forlængelsesoptionen er fordelagtig prismæssigt, 

omkostninger forbundet med optionen og øvrige forhold, der kan indikere, om det vurderes rimeligt sikkert, 

at optionen udnyttes. Forhold der i sig selv kan være svære at vurdere. Især med en lang tidshorisont.  
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I eksemplet er det dog ligegyldigt, om der er forskellige faktorer, der gør, at forlængelsesoptionen er 

fordelagtig. Hvis virksomheden ønsker at have alle medarbejdere på den samme lokation, så er de tvunget 

til at flytte, hvis der ikke er plads til alle medarbejdere uagtet øvrige faktorer, der kunne indikere 

sandsynligheden for forlængelse. Trods usikkerheden er virksomheden dog nødt til at forholde sig til 

forlængelsesoptionen ved aftalens indgåelse, da forholdet ikke skal revurderes løbende. I eksemplet må det 

vurderes, at det ikke er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet som følge af usikkerheden, og at 

leasingforpligtelsen dermed udgør den 5-årige uopsigelige periode. Til regnskabsbrugers information skal 

den potentielle forlængelsesmulighed dog beskrives i noterne.  

Efter de 5 år er væksten måske ikke fortsat i samme tempo, og virksomheden har derfor fin plads og ender 

med at udnytte forlængelsesoptionen, fordi optionens indhold er fordelagtigt. Omvendt kan en lignende 

virksomhed, der ikke er lige så følsom på medarbejderområdet, have indregnet optionen på 

aftaletidspunktet. Denne type leasingaftale kan være væsentlig for regnskabet. Dette er tilfældet, selvom 

forholdet er beskrevet i noterne, da det er virksomhedens vurdering, at optionen ikke bør indregnes, og det 

ikke nødvendigvis er beskrevet, hvor stor usikkerheden har været.   

Spørgsmålet er dermed, om forskellen i indregning, som følge af medarbejderfølsomhed, er et udtryk for 

virksomhedernes forskellige finansielle situation eller om forholdet skaber støj i sammenligningsgrundlaget 

virksomhederne imellem og det retvisende billede for regnskabsbruger. I dette tilfælde kan det være svært 

at afgøre, og der vil uden tvivl kunne findes eksempler, hvor begge konklusioner kan drages.  

Et andet vigtigt parameter i forbindelse med opgørelse af leasingforpligtelsen er købsoptioner. 

Fremgangsmåden er her den samme som i ovenstående. Virksomheden skal på aftaletidspunktet tage stilling 

til, om det vurderes rimeligt sikkert, at optionen udnyttes. Er det tilfældet, skal købsoptionen indregnes i 

leasingforpligtelsen. Er optionen blot på almindelige markedsvilkår skal der ikke foretages indregning. Der 

skal således være forhold i aftalen, der gør det fordelagtigt at udnytte købsoptionen i forhold til de 

almindelige markedsvilkår.  

Det betyder dog ikke, at en fordelagtig købsoption pr automatik indregnes i leasingforpligtelsen. I lighed med 

ovenstående problemstilling angående forlængelses- og forkortelsesmuligheder kan der på aftaletidspunktet 

være en lang række fremtidige forhold af både intern og ekstern karakter, der kan gøre det svært at vurdere, 

om købsoptionen udnyttes ved aftalens udløb.  

Hvad angår interne forhold kan det være svært at afgøre, om virksomheden har behov for aktivet i fremtiden. 

Her kan et afgørende aspekt være, hvor afhængig virksomheden er af det pågældende aktiv.  
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Endnu sværere er det at vurdere fremtidige eksterne forhold. Der kan være leasingaktiver, der er inde i en 

betydelig udvikling, hvor det kan være svært at vurdere, om aktivet er forældet ved aftalens udløb, og om 

købsoptionen dermed er fordelagtig. Dette ville ikke være utænkeligt for f.eks. elbiler, hvor udviklingen er 

stor, og det er usikkert, hvordan teknologien og markedet ser ud, når aftalen udløber efter 2-3 år. Mange 

leasingselskaber har af samme årsag været påpasselige med at tilbyde leasing af elbiler af frygt for i fremtiden 

at brænde inde med forældede aktiver. Opnås der ny viden i løbet af aftalen, må der dog ikke foretages 

revurdering af leasingforpligtelsen, da der, som tidligere beskrevet, kun må foretages revurdering, hvis der 

foretages en aktiv handling, der er i leasingtagers kontrol. Vurderingen skal dermed foretages på 

aftaletidspunktet. Er optionen ikke indregnet, skal der noteoplyses på samme vis, som det var tilfældet med 

ovenstående forlængelsesmulighed. 

Uanset om der er tale om interne eller eksterne forhold, afhænger indregning af fordelagtige købsoptioner 

af den enkelte virksomheds forventninger til fremtiden. To sammenlignelige virksomheder kan dermed nå 

frem til vidt forskellige leasingforpligtelser alt afhængigt af deres forventninger til fremtiden, hvilket i sidste 

ende kan være væsentligt for regnskabet. Også selvom købsoptionen er noteoplyst.  

Det kan naturligvis diskuteres, om forskellige forventninger til fremtiden vil lede til forskellige strategier i 

forhold til aktivsammensætning. Alt andet lige vurderes det dog at være et problem for 

sammenligningsgrundlaget og det retvisende billede, at noget så subjektivt som forventningerne til 

fremtiden kan have betydelig indflydelse på indregningen af leasingforpligtelser. 

Forlængelses/forkortelsesmuligheder og købsoptioner er dog ikke de eneste forhold, som virksomheden skal 

medtage i beregningen af leasingforpligtelsen. Øvrige forhold som vurdering af restværdigarantier har 

ligeledes indflydelse. Der er dermed mange subjektive aspekter, der i sidste ende påvirker indregningen af 

leasingforpligtelsen. To identiske leasingaftaler kan derfor indregnes med vidt forskellige værdier hos to 

forskellige virksomheder, hvilket må betragtes som et væsentligt problem for regnskabsbruger, der dermed 

delvist baserer sine beslutninger på baggrund af virksomhedernes egne subjektive vurderinger.    

Det er dog værd at bemærke, at de regnskabsmæssige skøn er en del af revisionsprocessen. Der er dermed 

en uafhængig ekstern part, der har taget stilling til de regnskabsmæssige skøn foretaget af virksomheden. I 

modsætning til de fleste regnskabsprincipper, der er bagudrettet, er indregning af leasingforpligtelser i høj 

grad baseret på den fremtidige brug af leasingaktivet, og det er, som bekendt, umådeligt svært at spå om 

fremtiden.  

Alternativet til denne indregningsform vil være blot at indregne leasingforpligtelsen på baggrund af den 

uopsigelige periode. Det er tidligere fastslået, at denne fremgangsmåde ikke er at foretrække. Det er derfor 
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svært at se en mere retvisende metode for beregning af leasingforpligtelsen, og de regnskabsmæssige skøn 

må derfor være en iboende risiko i forbindelse med indregning af leasingaftaler. Derudover vurderes det 

hensigtsmæssigt, at ikke-indregnede optioner trods alt noteoplyses. Er usikkerheden stor, kan det dog være 

nødvendigt at beskrive de regnskabsmæssige skøn i regnskabet for at informere kreditgiver og andre 

regnskabsbrugere og danne det bedst mulige beslutningsgrundlag.  

 

4.6 Variable omkostninger 

De regnskabsmæssige skøn er ikke det eneste aspekt, der afhænger af fremtidige forhold. Variable 

omkostninger, der i deres substans ikke er faste, såsom ydelser der er omsætningsbestemte eller 

brugsbaserede, er ligeledes baseret på fremtidige forhold, der ikke er kendte på aftaletidspunktet.  

Sammenlignet med de faste ydelser og variable ydelser, der i deres substans er faste, er øvrige variable 

omkostninger endnu sværere at estimere på aftaletidspunktet. Derfor skal de, som tidligere beskrevet, ikke 

medregnes i leasingforpligtelsen men i stedet omkostningsføres i resultatopgørelsen i takt med, at de 

forfalder. Den variable del af leasingydelsen behandles dermed på samme vis som indregning af operationel 

leasing, jf. IAS 17. Dette strider mod grundtanken i IFRS 16 om, at brugsretten til et aktiv bør fremgå af 

virksomhedens balance. Det kan dog diskuteres, om de leasingaftaler, der indeholder variable omkostninger, 

der i deres substans ikke er faste, overhovedet kan leve op til kriteriet for et aktiv.  

Det er tidligere konstateret, at brugsretten er essentiel i vurderingen af, om et leasingaktiv er i virksomhedens 

kontrol og forventes at skabe fremtidige økonomiske fordele. Spørgsmålet er dermed, om brugsretten er 

intakt, når ydelsen til leasinggiver afhænger af leasingtagers økonomiske performance eller omfanget af 

brugen af aktivet.  

Det er tidligere konstateret, at brugsbaserede begrænsninger, som f.eks. kilometerbegrænsning ved leasing 

af biler, er en begrænsning i kontrol, som blot skal afspejles i værdien af leasingaktivet. I mere ekstreme 

tilfælde, hvor leasingydelsen helt eller i betydeligt omfang er brugsafhængig, har leasingtager fortsat kontrol 

til at anvende aktivet, og det forventes, at aktivet ved brugen skaber fremtidige økonomiske fordele for 

virksomheden. Kriterierne i disse tilfælde vurderes derfor fortsat opfyldt.  

Sværere er det at vurdere, om aftaler bestående af omsætningsbestemte ydelser opfylder kriterierne for et 

aktiv. Der er ingen tvivl om, at brugsretten er begrænset, idet leasinggiver tager del i de fremtidige 

økonomiske fordele som følge af aktivet. Hvornår brugsretten bliver så begrænset, at kriteriet om kontrol og 

økonomiske fordele falder, må dog være en vurdering i de enkelte tilfælde. I det ekstreme tilfælde, hvor hele 

ydelsen er omsætningsbestemt, er der ingen tvivl om, at leasingaftalen ikke kan opfylde kriterierne. Denne 
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aftaleform vurderes dog ikke særlig sandsynlig (se nærmere nedenfor) og langt de fleste aftaler, der er 

omsætningsbaseret, vurderes at kunne opfylde kriterierne for et aktiv. 

Fælles for de brugsbasered- og omsætningsbaserede leasingaftaler er dermed, at de i hovedparten af 

tilfældene opfylder kriterierne for et aktiv. Det er dog ikke hele leasingydelsen, der indgår i den beregnede 

leasingforpligtelse, idet leasingforpligtelsen beregnes på baggrund af de faste ydelser samt de variable 

ydelser, der i deres substans er faste. Der opstår derfor et spænd mellem indregningen af aftaler med 

leasingydelser af fast karakter og aftaler med leasingydelser af mere variabel karakter, på trods af at de alle 

indeholder brugsretten til det samme aktiv. Den eneste forskel er, hvordan prisen for brugsretten til aktivet 

er sammensat. 

Der kan argumenteres for, at den reducerede leasingforpligtelse ved aftaler, der indeholder variable 

omkostninger, er et udtryk for begrænsning i kontrol og fremtidige økonomiske fordele, som det er vurderet 

i forbindelse med kilometerbegrænsninger. Den reducerede forpligtelse kan være et udtryk for de 

begrænsede økonomiske fordele i forbindelse med et butikslejemål, der er sammensat af en 

minimumsydelse samt et omsætningsbestemt tillæg, i forhold til en aftale der alene indeholder en fast 

ydelse. Problemet er dog, at den mere eller mindre betydelige variable ydelse i forbindelse med 

brugsbaserede og omsætningsbaserede leasingaftaler er en del af de løbende ydelser og dermed en del af 

prisen for selve brugsretten til aktivet. Der er blot tale om en delvist situationsbestemt ydelse frem for en 

fast ydelse. Ideelt set burde disse omkostninger dermed være en del af den indregnede leasingforpligtelse 

for at afspejle den brugsret virksomheden reelt set råder over, uanset hvordan aftalen er finansieret i 

fordelingen mellem faste og variable omkostninger.  

Umiddelbart vurderes det derfor ikke sammenligneligt og retvisende for regnskabet som helhed, at den 

variable del af leasingydelsen indregnes direkte i resultatopgørelsen og endda før EBITDA-niveau. Forholdet 

er dog ikke helt så sort-hvidt. I eksemplet omkring den omsætningsbestemte husleje kan der være tale om 

et lejemål i et storcenter, hvor markedsføringen varetages centralt af storcenteret. Storcenteret ønsker 

derfor en andel af omsætningen for at afspejle den indsats og de omkostninger, der er forbundet med at 

trække kunder til storcenteret. Hvis disse markedsføringsomkostninger i stedet var afholdt af virksomheden, 

var de blevet udgiftsført i resultatopgørelsen før EBITDA-niveau ligesom de variable omkostninger i 

forbindelse med den omsætningsbestemte husleje. I andre tilfælde kan den variable ydelse alene være et 

udtryk for betaling af brugsretten til aktivet. I vurderingen af sammenligningsgrundlaget og det retvisende 

billede i forbindelse med variable omkostninger er der derfor tale om en gråzone, der i høj grad afhænger af 

den konkrete aftale og leasingtagers øvrige forhold.   
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Alternativet til at indregne de variable omkostninger i resultatopgørelsen er at foretage et estimat for hele 

leasingperioden på aftaletidspunktet og beregne leasingforpligtelsen ud fra dette grundlag. Dette estimat vil 

være behæftet med en stor usikkerhed, da det som bekendt er utrolig svært at spå om fremtiden. Det 

vurderes tilmed, at usikkerheden i forbindelse med estimering af de variable omkostninger er højere end den 

iboende risiko i forbindelse med de øvrige regnskabsmæssige skøn. Det skyldes, at forhold som brugsbaseret 

vederlæggelse og især omsætningsbestemt ydelser kan variere væsentligt for periode til periode og være 

svære at forudsige.  

I forhold til sammenligningsgrundlaget og det retvisende billede er kriterierne for indregning og måling af 

variable omkostninger dermed ikke perfekte. Det er dog svært at se en alternativ metode, der vil skabe et 

mere retvisende billede for regnskabsbruger. I den forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt, at de variable 

omkostninger noteoplyses til regnskabsbrugers information og dermed kan indgå i beslutningsgrundlaget. 

 

4.7 Udnyttelse af reglerne for at undgå indregning 

Det er nu konstateret, at indholdet i IFRS 16 tilnærmelsesvis forbedrer sammenligningsgrundlaget og giver 

et mere retvisende billede af virksomhedernes finansielle situation ved behandling af leasingaftaler. Det er 

også konstateret, at standardens output i form af et mere retvisende billede matcher input i form af de 

omkostninger, der er forbundet med implementeringen og den fremtidige indregning.  

Frygten er derfor, at leasingmarkedet vil forsøge at udnytte standarden med det formål at undgå indregning 

efter IFRS 16 og dermed undgå de forbundne omkostninger. Problemstillingen er løbende adresseret i 

forbindelse med beskrivelsen af standardens forskellige områder. Overordnet set er der en risiko for 

omgåelse af aftalens regler i følgende eksempler: 

 Leasingaftalen formuleres som en servicekontrakt 

 Omkostninger i forbindelse med leasingaktivet placeres hos leasingtager og nedsætter 

leasingydelsen 

 Opdeling af leasingaftaler i mindre aftaler med lav værdi 

 Leasingaftaler indrettes som kortfristede 

 Leasingydelsen består i større grad af variable omkostninger 

Umiddelbart vurderes det, at enten standarden eller markedskræfterne udhuler disse omgåelsesmuligheder.  

Standarden udtrykker klart og tydeligt, at der skal foretages indregning på baggrund af aftalens indhold frem 

for aftalens formulering. Der er derfor ikke mulighed for at undgå indregning ved blot at formulere aftalen 
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som er servicekontrakt. Går man skridtet videre og f.eks. tilføjer en ombytningsmulighed for leasinggiver, 

således at aktivet ikke er i leasingtagers kontrol og dermed ikke kan indregnes, så tager standarden også 

højde for dette. Det skyldes, at standarden foreskriver, at man i forbindelse med indregning skal forholde sig 

til, om der reelt foreligger en ombytningsmulighed.  

En anden mulighed er at reducere leasingydelsen og i stedet pålægge leasingtager at betale en række 

omkostninger, der normalt blot var en del af leasingydelsen. På den måde bliver indregningen i balancen 

mindre, mens de totale omkostninger er uændrede. Dette tager standarden dog ligeledes højde for, da 

omkostninger, der reelt er en del af leasingydelsen, skal medtages i beregningen af leasingforpligtelsen. 

Standarden tager også højde for evt. spekulation i opdeling af leasingaftaler i flere aftaler af lav værdi for at 

undgå indregning. De fleste leasingaktiver, som før blev behandlet i én samlet aftale, vil ofte være forbundet 

i større eller mindre grad. Her foreskriver standarden, at sammenhængende aktiver skal behandles samlet. 

De mange aftaler af lav værdi vil dermed skulle behandles samlet, hvorved formålet med opdelingen 

udlignes.  

Standarden tager kun delvist højde for de sidste to punkter. Det forventes dog, at markedskræfterne vil 

udhule incitamentet til foretage disse omgåelser. For kortfristede leasingaftaler tager standarden naturligvis 

højde for evt. forlængelsesmuligheder og købsoptioner. Indeholder aftalen disse parametre, kan lempelsen 

om kortfristede aftaler ikke udnyttes. Der er dog intet, der forhindrer leasingtager i at indgå en kortfristet 

leasingaftale for at tegne en ny lignende aftale ved den førstes udløb. Det må dog forventes, at leasingtager 

skal honoreres for den usikkerhed, der er forbundet med kun at indgå en aftale i et år frem for længere 

aftaler. Det vurderes derfor tvivlsomt, om leasingtager er villig til at betale en højere pris for at lease et aktiv 

for blot at undgå indregning. 

De samme forhold gør sig gældende for spekulation i variable omkostninger. Standarden tager delvist højde 

for omgåelsesmuligheden ved at vægte omkostningernes substans frem for ordlyd, således at variable 

omkostninger, der i deres substans er faste, skal medtages ved beregningen af leasingforpligtelsen. At aftalen 

i stedet defineres ud fra variable omkostninger, som i deres substans ikke er faste, tager standarden ikke 

videre stilling til. Her vurderes markedskræfterne igen at udhule mulighederne for spekulation. I lighed med 

ovenstående omkring kortfristede aftaler må det forventes, at leasinggiver samlet vil kræve en højere pris 

for aftaler, der i udpræget grad består af variable ydelser som følge af den usikkerhed, som aftalen udgør for 

leasinggiver i sammenligning med lignende aftaler bestående af faste ydelser. Også her vurderes det derfor 

tvivlsomt, om leasingtager er villig til at betale en højere pris blot for at undgå indregning.  
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Alt i alt vurderes det, at standarden tager højde for de fleste muligheder for omgåelse. De muligheder, som 

ikke adresseres i standarden, vurderes det, at markedskræfterne udligner. Der vurderes dermed ikke at være 

forhold i håndteringen af standarden, der truer sammenligneligheden og det retvisende billede for 

regnskabsbruger. 
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5. Analyse af IFRS 16’s effekt på årsrapporter og nøgletal  

I analysen er der taget udgangspunkt i selskabernes egne tal fra årsrapporten for 2017, og den simulerede 

indregning bliver derfor foretaget på baggrund af resultatopgørelsen og balancen pr. 31.12.2017.  

Det er lovpligtigt, at selskaberne tager stilling til konsekvenserne af de IFRS-standarder, som er 

færdigudarbejdet, men endnu ikke implementeret41. IFRS 16 er på nuværende tidspunkt færdigudarbejdet 

men er først implementeret pr. 1. januar 2019, med mulighed for førtidsimplementering pr. 1. januar 2018. 

Det er i løbet af analysen dog klarlagt, at graden af stillingtagen til standardens indhold er meget forskellig 

fra selskab til selskab. Beskrivelserne i regnskaber indeholder alt fra ”Vi arbejder fortsat på at opgøre, hvilke 

faktiske konsekvenser, det vil have for tallene” til ”Vi har udarbejdet nedenstående oversigt, som indeholder 

konsekvenserne”. Som konsekvens heraf vil det være nødvendigt at gennemgå efterfølgende 

kvartalsregnskaber, for at se om oplysningerne for de enkelte selskaber er opdateret. I de tilfælde, hvor 

oplysningerne kommer fra kvartalsregnskaber, vil det blive oplyst i analysen af den enkelte case-virksomhed.  

For at imødekomme de forskellige grader af stillingtagen, har det været nødvendigt for 

sammenligningsgrundlaget at foretage simulerede indregninger i regnskabsanalysen, da det ikke er alle 

selskaberne, som har foretaget selvstændig indregning eller afgivet fyldestgørende oplysninger. 

Indregningen vil ske på baggrund af de oplysninger, som selskabet selv stiller til rådighed i årsrapporten. 

Indregningen minder dermed på mange måder om den korrektion kreditgiver har foretaget tidligere i 

forbindelse med kreditvurderingen.  

Indregningen er sket på baggrund af de afgivne oplysninger omkring selskabernes eventualforpligtelser. Det 

er ligeledes oplysningerne omkring årets leasingbetalinger, som har dannet grundlag for korrektionen 

mellem EBITDA og EBIT. I de tilfælde hvor selskaberne ikke oplyser omkring årets leasingbetalinger, benyttes 

den kortfristede del af leasingforpligtelserne som grundlag for korrektionen mellem EBITDA og EBIT, da det 

vurderes som det bedste alternativ.  

Der er tilknyttet en vis risiko ved at foretage indregningen på baggrund af ovenstående oplysninger, men det 

er vurderet hensigtsmæssigt for analysen at foretage indregningen på baggrund af oplysninger, som er stillet 

til rådighed i selskabernes egne årsrapporter. Alternativet var at foretage kvalificerede estimater. Fordelen 

ved at foretage indregningen på baggrund af reviderede oplysninger vurderes altså at opveje usikkerheden, 

der er ved både metodevalg for indregning samt usikkerhed ved indregning af samtlige operationelle 

leasingaftaler.  

                                                           
41 IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, act 8.28 
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Analysen vil for alle selskaber tage udgangspunkt i de samme parametre, som oplyst nedenfor: 

 EBITDA 

 Aktiver 

 Forpligtelser 

 Egenkapital 

 EBITDA Margin 

 Solvens  

De ovenstående regnskabsparametre er vurderet relevante ud fra kreditgivers synspunkt i forbindelse med 

en kreditvurderingsproces. Det er vel og mærke også de parametre, som ændres, som følge af den nye 

regnskabsstandard.  

 

NNIT A/S:  

NNIT A/S er en IT-leverandør med en helt særlig tilknytning til Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk A/S står for 

cirka 43 %42 af omsætningen i NNIT A/S. NNIT A/S er medtaget under kategori 3 og på baggrund af IASB’s 

effektanalyse forventes det, at effekten på balancen vil være under 5 % af den samlede balancesum.  

NNIT A/S er medtaget i analysen til trods for, at passivsiden ikke indeholder en væsentlig mængde 

rentebærende gæld. NNIT A/S er medtaget på den baggrund, at de er en af de største IT-leverandører, som 

er noteret på den danske børs. En højere andel af rentebærende gæld og fremmedfinansiering havde gjort 

NNIT A/S mere eksponeret overfor indvirkninger i relevante nøgletal. Den rentebærende gæld udgør pr. 

31.12.2017 287 millioner kroner43, hvoraf 93 millioner udgøres af bankgæld, ud af en samlet balancesum på 

1.828 millioner, svarende til cirka 16 %.  

I NNIT A/S’ årsrapport er oplysningerne omkring IFRS 16 meget fyldestgørende. Der oplyses omkring den nye 

standard, dennes indhold og hvilken faktisk påvirkning den ville have haft på regnskabstallene for 2017. 

Påvirkningen af IFRS 16 er indarbejdet i regnskabstallene for 2017 nedenfor på baggrund af oplysningerne 

fra årsrapporten: 

                                                           
42 Beregnet via performance highligts, NNIT A/S, Årsrapport 2017 s.6 
43 Note 4.3 Financial Liabilities, NNIT A/S, Årsrapport 2017 s. 79 
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Som det ses af ovenstående opgørelse, vil implementeringen af IFRS 16 påvirke NNIT A/S’ regnskab 

væsentligt. Påvirkningen sker primært på balancesummen, som også bevirker en ændret solvens. EBITDA-

marginen stiger med 2,9 procentpoint som en konsekvens af omfordelingen af leasingydelser til 

afskrivninger. De to omkostningsposter ligger på hver deres side af EBITDA-marginen.  

NNIT A/S’ solvens falder med 10,5 procentpoint som følge af implementeringen af IFRS 16.  Et fald som alt 

andet lige er væsentligt og må forventes af afføde reaktioner hos selskabets kreditgiver. Det er forventeligt, 

at selskaberne helt generelt vil have en faldende solvens ved implementeringen, hvilket IASB også har meldt 

ud i deres effektanalyse af IFRS 16.  

For NNIT A/S indeholder leasingaktiverne i henhold til noteoplysningerne, grunde og bygninger, IT-udstyr og 

køretøjer. I forbindelse med indregningen af disse leasingaktiver skal der foretages en del regnskabsmæssige 

skøn. Regnskabsmæssige skøn er, som tidligere nævnt, behæftet med væsentlige usikkerheder, og som det 

ligger i ordet også behæftet med skøn, som kan baseres på baggrund af skiftende grundlag og fremtidige 

forhold.  

Regnskabsmæssige skøn for de enkelte aktivtyper kan være afgørende for den regnskabsmæssige indregning. 

For grunde og bygninger kan der være et væsentligt skøn forbundet med opgørelse af leasingperioden, hvor 

kontrakten indeholder mulighed for forlængelse efter aftalens udløb. For køretøjerne kan der være mange 

skøn i relation til serviceaftalernes indgåelse i forlængelse af leasingkontrakterne. For IT-udstyr kan det være 

udfordrende af mange årsager da NNIT A/S er i en meget omskiftelig IT-branche, hvor udstyret på kort tid 

kan være forældet. Forholdende omkring de foretagne skøn er ikke medtaget i årsrapporten. 

Ovenstående forhold må som en helhed vurderes at have indvirkning på kreditgivers vurdering af NNIT A/S. 

Alle parametre, som anvendes i kreditvurderingsprocessen, er væsentligt påvirket, som følge af 

implementeringen. EBITDA er steget med 20 procent, solvensen er faldet med 10,5 procentpoint og den 

rentebærende gæld er steget fra 287 millioner til 680 millioner. Det kan dog diskuteres, hvorvidt den samlede 

kreditvurdering af NNIT A/S er væsentligt påvirket som følge heraf.  

Navn: NNIT A/S

2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 429      84           513             

Aktiver 1.828  363         2.191          

Forpligtelser 823      393         1.216          

Egenkapital 1.005  30 -          975             

EBITDA Margin 14,8% 2,9% 17,7%

Solvens 55,0% -10,5% 44,5%
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Der er forhold, der ikke påvirker nøgletallene, som ligeledes påvirker kreditvurderingen, herunder selskabets 

relation til Novo Nordisk A/S og selskabets positive resultater. Det er positivt for NNIT A/S og deres 

kreditvurdering, at EBITDA er steget så betragteligt, da det viser, at selskabet har forbedret deres rentabilitet 

på den rene drift. Det er derimod negativt, at solvensen er faldet med 10,5 procentpoint, da det viser en 

større andel gældsforpligtelser i forhold til egenkapitalen. Stigningen i den rentebærende gæld må derfor 

også betragtes som negativt for selskabet. Det kan dog diskuteres, hvorvidt indregningen af denne 

”yderligere” gæld påvirker NNIT A/S, da forpligtelsen allerede var påtaget, men blot ikke indregnet 

regnskabsmæssigt.   

Oplysningerne i NNIT A/S’ årsrapport er generelt meget fyldestgørende. Incitamentet for at afgive disse 

fyldestgørende oplysninger kan være, at NNIT A/S i mindre grad har behov for den eksterne finansiering og 

derved også er mindre berørt af kreditvurderingerne. Fremmedfinansieringen udgør efter den simulerede 

indregning 31 % af balancen. NNIT A/S er altså i mindre grad afhængig af den eksterne finansiering. Det kan 

også skyldes noget så enkelt som overskueligheden ved opgørelsen. Antallet eller kompleksiteten af aftalerne 

kan være små, hvorfor udarbejdelsen af de faktiske konsekvenser ikke er så ressourcefuldt, som det kan være 

for andre virksomheder.  

I IASB’s oversigt, som analysen tager udgangspunkt i, fremgår det, at IT-virksomheder ikke forventes at blive 

påvirket gennemsnitligt mere end 5 %, hvilket ikke stemmer helt overens med det udsving som ses for NNIT 

A/S.  

Grundlaget for at medtage NNIT A/S som en kategori 3 virksomhed var en forventning om indregning af op 

til yderligere 5 % aktiver. Dette viser sig dog at være 19,85 % i stedet. I forsøg på at afdække hvorvidt NNIT 

A/S blot er undtagelsen, som bekræfter reglen, eller om modellen er misvisende, er analysen udvidet med 

en gennemgang af et andet dansk børsnoteret IT-selskab, Netcompany A/S.  

 

Netcompany A/S: 

Netcompany A/S driver i lighed med NNIT A/S IT-virksomhed og er noteret på den danske børs.  NNIT A/S har 

en relativ lav bankgæld på 93 millioner kroner, og Netcompany A/S har ingen bankgæld på statusdagen 

31.12.2017.  De to virksomheder driver altså i nogen grad samme aktivitet og med en lav grad af 

bankfinansiering. Netcompany A/S har en rentebærende gæld på 201 millioner kroner44, svarende til 26 % af 

balancesummen, hvoraf intet af det stammer fra banker.  

                                                           
44 Note 22 Financial Liabilities, Netcompany A/S, Årsrapport 2017 s. 28 
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Udviklingen på regnskabstallene for Netcompany A/S bekræfter oversigten fra IASB’s effektanalyse. 

Påvirkningen af Netcompany A/S’ regnskabstal og nøgletal er minimal og markant mindre end påvirkningen 

af NNIT A/S. De regulerede nøgletal viser, at solvens alene falder med 0,6 procentpoint mod 10,5 

procentpoint i NNIT A/S. 

I Netcompany A/S’ årsrapport er oplysningerne omkring IFRS 16 nogenlunde i tråd med informationsniveauet 

for NNIT A/S. De faktiske påvirkninger er beskrevet og indarbejdet i nedenstående analyse: 

 

Aktiverne stiger med cirka 9 millioner kroner svarende til 1,15 % af den samlede balancesum. IASB har i deres 

analyse af indvirkningen konstateret, at gennemsnittet for 58 IT-selskaber er 3,7 %. For NNIT A/S vil aktiverne 

stige med 19,85 % ved indregning efter IFRS 16. Det viser, at der selv inden for samme sektor kan være store 

udsving i, hvilken påvirkning IFRS 16 har på aktivmassen. De store udsving kan være konsekvenser af 

ledelsens strategiske valg såsom asset-light, eller at den specifikke virksomhed ikke kræver samme mængde 

aktiver for at kunne levere sine ydelser.  

Der er mange andre forhold, som kan spille ind ved analysen af påvirkningen ved indregning af samtlige 

leasingaftaler. Til sammenligning har NNIT A/S langfristede aktiver på balancedagen for 871 millioner kroner 

mod Netcompany A/S’ langfristede aktiver på 40 millioner kroner. Balancesummen er også meget forskellig 

i de to selskaber. NNIT A/S har en balancesum på 1.828 millioner kroner, mod 781 millioner kroner i 

Netcompany A/S.  

Solvensen falder med beskedne 0,6 procentpoint, hvilket ikke vurderes at have nogen indvirkning på 

kreditgivers vurdering. Det samme gælder for den øgede EBITDA margin, som stiger med 0,8 procentpoint. 

For Netcompany A/S er påvirkningen altså hverken positiv eller negativ, den er mest af alt uvæsentlig.  

Det er en meget begrænset mængde aktiver, som skal indregnes i balancen, og selvom der udøves skøn i 

forbindelse med indregningen, vil disse for Netcompany A/S’ vedkommende ikke have væsentlige udsving 

grundet det lave udgangspunkt. Dette er helt modsat effekten af de foretagne skøn i NNIT A/S.  

Navn: Netcompany A/S

2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 339      10           349                

Aktiver 781      9             790                

Forpligtelser 363      9             372                

Egenkapital 418      -          418                

EBITDA Margin 27,6% 0,8% 28,4%

Solvens 53,5% -0,6% 52,9%



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 72 af 118 
 

Både NNIT A/S og Netcompany A/S har begge beskrevet indvirkningen af IFRS 16 med beløbsangivelser. Det 

kan, som tidligere nævnt, skyldes forhold omkring selve opgørelsen af leasingforpligtelserne, men det kan 

også skyldes det forhold, at begge selskaber har meget lav bankgæld, eller ingen bankgæld. Der er dermed 

ingen kreditmæssige forhold i forbindelse med implementeringen af IFRS 16, der skal drøftes eller tages 

hensyn til i opgørelsen af påvirkningen.  

 

Novo Nordisk A/S: 

Novo Nordisk A/S er en medicinalvirksomhed, som selv udvikler og sælger produkter til hele verdenen. Som 

medicinalvirksomhed er Novo Nordisk A/S ligeledes medtaget under kategori 3, da det for denne type 

virksomhed forventes, at indregning af leasingaktiver generelt udgør mindre end 5 % af balancesummen jf. 

IASB’s oversigt.  

Novo Nordisk A/S har en rentebærende gæld på 21.927 millioner kroner45 svarende til 21,4 % af den samlede 

balancesum pr. 31.12.2017. Heraf udgør bankgæld 1.694 millioner. Novo Nordisk A/S har altså en betydelig 

bankgæld, men set i forhold til resten af virksomheden og øvrige balanceposter er bankgælden ikke så 

betydelig. Bankgælden skal f.eks. ses i forhold til, at Novo Nordisk A/S har et indestående på 18.852 millioner 

kroner. Novo Nordisk A/S er medtaget i regnskabsanalysen med henblik på at få endnu en vinkel på den 

effekt IFRS 16 har på selskaber i oversigtens kategori 3, hvor der forventes en minimal effekt. Desuden er 

bankgæld ikke væsentlig for regnskabet som helhed, som det også var tilfældet med IT-virksomhederne, 

hvilket forøger sammenligningsgrundlaget.  

I årsrapporten for 2017 oplyser Novo Nordisk A/S, hvordan IFRS 16 vil påvirke regnskabstallene generelt. Der 

tages dog ikke stilling til de faktiske regnskabsmæssige indvirkninger af implementeringen af IFRS 16. Det 

oplyses, at denne forventes implementeret pr. 1. januar 2019, uden korrektion af sammenligningstal. 

Korrektionen sker direkte over egenkapitalen.  

 

                                                           
45 Note 4.7 Financial Liabilities, Novo Nordisk A/S, Årsrapport 2017 s. 88 

Navn: Novo Nordisk A/S

mio. kr. 2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 52.149          279           52.428          

Aktiver 102.355        1.455        103.810        

Forpligtelser 52.540          1.491        54.031          

Egenkapital 49.815          36 -            49.779          

EBITDA Margin 46,7% 0,2% 46,9%

Solvens 48,7% -0,7% 48,0%
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Ovenstående opgørelse over den forventede regulering efter IFRS 16 viser, at Novo Nordisk A/S bliver meget 

begrænset påvirket af den nye regnskabsstandard. Solvensen falder med 0,7 procentpoint, hvilket vurderes 

som værende en meget lav, næsten uvæsentlig, påvirkning af en ellers meget omfattende ændring af 

regnskabsstandarden.  

Ved gennemgang af både rapport for 1. kvartal 2018 og 1. halvår 2018 er det konstateret, at der ikke er 

berettet om de faktiske regnskabsmæssige indvirkninger af IFRS 16 for Novo Nordisk A/S.  

Med hensyn til påvirkningen af aktivmassen stiger denne alene med 1,42 %, hvilket holder sig inden for 

bestemmelsen af kategori 3, som har en øvre grænse på 5 %. IASB’s effektanalyse viser, at medicinalbranchen 

gennemsnitligt skal indregne yderligere 3,8 %. IASB nævner kategorien Healthcare, som tolkes til at kunne 

inddrage medicinalbranchen. Afvigelsen mellem den gennemsnitlige påvirkning og den faktiske påvirkning 

for Novo Nordisk A/S giver ikke anledning til at inddrage yderligere virksomheder fra medicinalbranchen.  

Der er mange, forhold som har indflydelse på, hvorledes de enkelte selskaber bliver påvirket af den nye 

regnskabsstandard. Novo Nordisk A/S har en høj balancesum, og bliver derfor ikke nær så påvirket af en 

forøgelse af den rentebærende gæld på knap 1.500 millioner kroner, svarende til en forøgelse på 6,8 %. Den 

næsten uvæsentlige påvirkning betyder også, at de mange skønselementer, som kan indgå ved opgørelsen 

leasingaktivernes og -forpligtelsernes værdi, ikke er så afgørende for regnskabsbrugernes vurdering af 

selskabets finansielle position.  

 

TDC A/S:  

TDC A/S driver tele- og TV-forretning i Danmark. TDC A/S er udbyder af både telefoni, internet og TV- 

løsninger til private og erhvervskunder i hele Norden.  

TDC A/S placeres derfor under ”Telecommunication” i henhold til IASB’s oversigt og forventes at skulle 

indregne omkring 8 % yderligere af balancesummen i aktiver, som stammer fra leasingaftaler. TDC A/S er 

dermed medtaget som case-virksomhed under kategori 2 med en generel forventelig påvirkning på mellem 

5 % og 10 % i stigende aktiver ved indregning af selskabets operationelle leasingaftaler.  

TDC A/S har en rentebærende gæld på 22.874 millioner kroner46, svarende til 36 % af den samlede 

balancesum. TDC A/S har en høj grad af ekstern finansiering og har af den grund et hensyn, som skal tages til 

kreditgiver, i form af de vilkår kreditaftalerne indeholder. Bankgælden udgør 21.42147 millioner kroner af den 

                                                           
46 Note 4.4 Credit Rating and Net Interest Bearing Debts, TDC A/S, Årsrapport 2017 s. 117 
47 Note 4.2 Loans and derivatites, TDC A/S, Årsrapport 2017 s. 112  
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samlede rentebærende gæld på 22.874 millioner kroner. TDC A/S har altså en stor del bankfinansiering. TDC 

A/S må derfor på baggrund af disse oplysninger siges at være eksponeret overfor de indvirkninger, som IFRS 

16 kan have på nøgletallene.  

TDC A/S oplyser i årsrapporten, at man fortsat er i gang med at opgøre påvirkningen af den ændrede 

regnskabspraksis, jf. IFRS 16. Det oplyses ligeledes, at TDC først anvender principperne, fra det er gældende 

pr. 1. januar 2019 og ikke ønsker at førtidsimplementere standarden allerede i 2018. De oplyser ikke om de 

faktiske leasingbetalinger for 2017, hvorfor reguleringen mellem EBITDA og EBIT er baseret på den 

kortfristede del af TDC A/S’ leasingforpligtelser på statusdagen. 

Der afgives ingen konkrete taloplysninger i årsrapporten for 2017, og der afgives ingen oplysninger vedr. 

implementeringen af IFRS 16 i kvartalsregnskabet for første kvartal 2018. Reguleringen til 2017 

regnskabstallene er derfor foretaget på baggrund af de øvrige oplysninger, som har været tilgængelige i den 

offentliggjorte årsrapport for 2017.  

 

Som det ses i ovenstående regnskabsanalyse påvirkes TDC A/S’ solvens negativt med 3,7 procentpoint. Der 

skal indregnes leasingaktiver svarende til yderligere 9,65 % af den samlede balancesum. Det er nogle 

procenter højere end forventningen fra IASB’s effektanalyse for telekommunikationsbranchen. En af 

grundene hertil kan være, at TDC A/S i mange tilfælde selv skal stå for infrastrukturen og etableringen heraf 

i forbindelse med leveringen af telefoni og tv-løsninger til sine kunder i modsætning til mange andre spillere 

i telemarkedet. Hvad angår kategoriseringen af TDC A/S i kategori 2 (leasingaktiver indregnes med mellem 5 

% og 10 % af balancesummen), så er påvirkningen indenfor forventningen.  

TDC A/S’ kreditgivere må alt andet lige have et andet syn på TDC A/S’ finansielle position efter 

implementeringen af den nye leasingstandard, hvis der ses isoleret på regnskabet. TDC A/S får et væsentligt 

forbedret EBITDA, som stiger med 676 millioner kroner for regnskabsåret 2017 efter den simulerede 

indregning. Til gengæld falder solvensen med 3,7 procentpoint. Begge disse nøgletal kan være parametre, 

som kreditgiverne benytter sig af i deres rating og lånebetingelser.  

Navn: TDC A/S

mio. kr. 2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 8.244    676         8.920            

Aktiver 63.168  6.101     69.269          

Forpligtelser 37.991  6.254     44.245          

Egenkapital 25.177  153 -        25.024          

EBITDA Margin 40,7% 3,3% 44,0%

Solvens 39,9% -3,7% 36,1%
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Netop, at nøgletallene kan blive væsentligt påvirket og dermed også påvirke lånebetingelserne, kan være én 

af årsagerne til, at TDC A/S ikke har opgivet komplette oplysninger omkring den regnskabsmæssige 

indvirkning af IFRS 16. Incitamentet til at afgive alle oplysningerne er måske ikke nær så højt i det tilfælde, 

hvor TDC A/S er afhængig af bestemte nøgletal til overholdelse af lånebetingelser. Der kan sandsynligvis være 

forhold, der skal drøftes med banken, inden oplysningerne meldes ud offentligt. En anden årsag kan være, 

at indregningen for TDC A/S blot er et stort og komplekst arbejde, der kræver tid og endnu ikke er afsluttet.   

 

Parken Sport & Entertainment A/S: 

Parken Sport & Entertainment A/S driver flere virksomheder, som opererer i flere forskellige segmenter. De 

driver bl.a. udlejningsvirksomhed af erhvervsejendomme, fodboldklubben F.C. København, Lalandia samt 

fitness-kæden FitnessDK (senere solgt).  

Parken Sport & Entertainment A/S er medtaget som case-virksomhed under kategori 2, da der indgår mange 

forskellige typer af virksomheder under samme navn. Selskabet har både fritidsaktiviteter, som indgår i 

kategori 1, og andre typer virksomheder, som indgår i kategori 3. Den samlede vurdering af Parken Sport & 

Entertainment A/S er, at denne indgår som case-virksomhed under kategori 2 på baggrund af de forskellige 

aktiviteter, som virksomheden har. Det vurderes at Parken Sport og Entertainment A/S’ samlede aktiviteter 

kan samles under kategorien ”media” i IASB’s oversigt.  

Parken Sport & Entertainment A/S har en rentebærende gæld på 1.402 millioner kroner48, hvilket svarer til 

50 % af den samlede balancesum. Parken Sport & Entertainment A/S har altså en meget væsentlig andel 

ekstern finansiering. I lighed med TDC A/S, som også findes i oversigtens kategori 2, er oplysningerne i 

selskabets årsrapport omkring IFRS 16 meget begrænsende. Reguleringen af regnskabstallene er derfor 

foretaget på samme vilkår som for TDC A/S.  

 

                                                           
48 Note 33 Gældsforpligtelser, Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapport 2017 s. 62 

Navn: Parken Sport & Entertainment A/S

mio. kr. 2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 120             140           260             

Aktiver 2.818          745           3.563          

Forpligtelser 1.824          764           2.588          

Egenkapital 994             19 -            975             

EBITDA Margin 9,2% 10,8% 20,0%

Solvens 35,3% -7,9% 27,4%
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Som det ses af ovenstående analyse af udvalgte regnskabstal for Parken Sport & Entertainment A/S efter 

simuleret indregning af IFRS 16, så er påvirkningen væsentlig. Solvens falder med 7,9 procentpoint svarende 

til 22 %, og indregningen af leasingaktiverne medfører en stigning på 26,43 % i aktivsummen. Dette er langt 

over grænseværdierne for kategori 2, som er karakteriseret ved en påvirkning af aktivsummen på mellem 5 

% og 10 %. EBITDA-marginen stiger med 10,8 % procentpoint ved omrokeringen af omkostninger fra 

leasingydelser til afskrivninger.  EBITDA stiger derfor med på 117 %, hvilket er en væsentlig påvirkning.  

Leasingforpligtelsen fordeler sig på biler, udstyr, IT samt grunde og bygninger. Den væsentligste forpligtelse, 

som udgør 90 % af den samlede forpligtelse vedrører grunde og bygninger. Som tidligere nævnt er der mange 

skøn forbundet med opgørelsen af leasingaktivet og -forpligtelsen vedrørende grunde og bygninger, hvor 

særligt opgørelsen af leasingperioden kan være behæftet med mange skøn. I årsregnskabet for 2017, bliver 

disse skøn ikke adresseret. Der henvises alene til opgørelse af de ikke-diskonterede leasingforpligtelser. Disse 

oplysninger, der er så afgørende for regnskabet, kunne være relevante i en analysesituation for en 

regnskabsbruger som kreditgiver. 

Ud fra påvirkningen af IFRS 16 falder Parken Sport & Entertainment A/S ikke umiddelbart ind under kategori 

2, men som følge af de mange forskellige aktiviteter, som virksomheden har, vurderes det til trods for 

overskridelsen af grænserne, at kategoriseringen er retvisende.  

I halvårsrapporten for 1. halvår 2018, bliver der ikke kommenteret på effekten af IFRS 16. Parken Sport & 

Entertainment A/S har altså ikke fået klargjort de faktiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, hvorfor 

den simulerede indregning fortsat vurderes som værende mest givende for analysen.  

Den rentebærende gæld vil med implementeringen stige med 764 millioner kroner svarende til 55 %. Det er 

en væsentlig forøgelse af koncernens rentebærende forpligtelser og har, som nævnt ovenfor, også en 

væsentlig påvirkning af nøgletallene.  Der er altså en stor afhængighed af den eksterne finansiering, hvorfor 

opgørelsen af leasingaktiverne og -forpligtelserne som udgangspunkt kan blive afgørende for Parken Sport & 

Entertainment A/S’ lånebetingelser. I lighed med TDC kan der være forhold i lånebetingelser, og nøgletal der 

skal drøftes, inden oplysningerne meldes ud offentligt. Som tidligere beskrevet foretager kreditgiver 

korrektioner i forbindelse med kreditvurderingen. Det er derfor langt fra utænkeligt, at kreditgiver allerede 

har taget højde for ændringerne i deres interne analyse. 
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DSV A/S:  

DSV A/S driver transportvirksomhed verdenen over. Som transportvirksomhed indgår DSV A/S i kategori 1, 

og det forventes dermed, at effekten af IFRS 16 vil være, at der skal indregnes mere end 10 % yderligere 

aktiver ved indregning af de operationelle leasingaftaler.  

DSV A/S har offentligt udmeldt, at de arbejder med en strategi om en ”asset-light” virksomhed. Det betyder, 

at påvirkningen af IFRS 16 alt andet lige må være større end for virksomheder, der ikke aktivt har valgt en 

asset-light strategi. Forventningen vil derfor også være, at DSV A/S ligger i den tunge ende med hensyn til 

hvor stor indvirkning implementeringen får på nøgletal og aktivmassen. DSV A/S oplyser i årsrapporten for 

2017, at de på statusdagen har en rentebærende gæld på 5.575 millioner kroner49.  

DSV A/S oplyser i deres årsrapport for 2017 alene, ligesom mange af de andre virksomheder, at de fortsat er 

i gang med at undersøge, hvilken påvirkning IFRS 16 vil have på årsrapporten. DSV oplyser dog, hvor meget 

de forventer, der skal indregnes af aktiver og forpligtelser, hvilket er anvendt som grundlaget for indregning 

i modellen nedenfor: 

 

DSV A/S’ nøgletal er i høj grad påvirket af de nye indregningskriterier fra IFRS 16. EBITDA bliver positivt 

påvirket med 2.700 millioner kroner, svarende til en EBITDA-stigning på 3,6 procentpoint. Det skal dog ses i 

lyset af en EBIDTA-margin på 7,6 % før reguleringen, hvilket vil sige, at den faktisk stiger med næsten 50 %. 

Den meget væsentlige ændring skyldes sandsynligvis strategien om at være asset-light. En del af denne 

strategi er at indgå leasingkontrakter frem for at eje aktiverne. De mange leasingomkostninger har tidligere 

været klassificeret over EBITDA og skal fremadrettet deles mellem afskrivninger og renteomkostninger, 

hvorfor EBITDA, helt som forventet, stiger markant.  

Der skal indregnes yderligere 7.000 millioner kroner i aktiver, svarende til en stigning på 18,23 % af den 

samlede balancesum. IASB er i deres effektanalyse nået frem til en gennemsnitlig stigning i balancesummen 

på 28,6 % for transportbranchen. DSV A/S er dermed, modsat forventningen, under gennemsnittet for 

                                                           
49 DSV A/S, Five Year Overview, Årsrapport 2017 s. 3.  

Navn: DSV A/S

mio. kr. 2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 5.664    2.700     8.364            

Aktiver 38.388  7.000     45.388          

Forpligtelser 23.579  8.000     31.579          

Egenkapital 14.809  1.000 -    13.809          

EBITDA Margin 7,6% 3,6% 11,2%

Solvens 38,6% -8,2% 30,4%
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branchen som helhed, hvilket ikke umiddelbart harmonerer med deres asset-light strategi. Det kan 

diskuteres, om DSV A/S’ aktivstigning afviger signifikant i forhold til deres strategi og gennemsnittet. Som det 

ses af den tidligere sammenligning mellem NNIT A/S og Netcompany A/S, så er der meget store forskelle 

inden for i de enkelte industrier og mange individuelle aspekter, som har en stor indflydelse.  

For at afdække hvorvidt DSV A/S med deres valgte strategi ligger langt fra det generelle billede, er analysen 

derfor forsøgt styrket med gennemgang af yderligere en dansk børsnoteret transportvirksomhed. I den 

forbindelse er DFDS A/S udvalgt.  

 

DFDS A/S: 

DFDS A/S er medtaget i kategori 1 for at afgøre, hvorvidt DSV A/S med sin asset-light strategi er et særtilfælde 

i analysens kategori 1 og for at belyse forskellige finansieringsstrategiers effekt på regnskabstallene og 

analysen. DFDS A/S har modsat DVS A/S ingen offentlig strategi om at være asset-light.  

I årsregnskabet for 2017 beskriver DFDS A/S, hvordan regnskabsstandarden vil ændre regnskabet. Det 

bemærkes ligeledes i årsrapporten, at indregningen heraf er svær at beskrive, da det kommer helt an på de 

aktuelle leasingaftaler pr. 1. januar 2019. Det beskrives, at de har udført de indledende beregninger af 

konsekvenserne, men oplyser ikke herom, med henvisning til usikkerheden af leasingsammensætningen på 

statusdagen 201850. 

DFDS A/S har pr. 31.12.2017 en rentebærende gæld på i alt 3.275 millioner kroner51, hvilket svarer til cirka 

25 % af den samlede balancesum. Den rentebærende gæld udgør altså en væsentlig andel af DFDS A/S’ 

samlede forpligtelser, og det må derfor forventes, at ledelsen i selskabet er nødsaget til at tage hensyn til 

disse kreditgivere i forbindelse med børsmeddelelser og den finansielle rapportering.   

I halvårsrapporten for 1. halvår 2018, bliver der ikke kommenteret på den faktiske effekt af IFRS 16.  

Oplysningerne givet af DFDS A/S i årsrapporten for 2017 har derfor dannet grundlaget for følgende analyse 

af IFRS 16’s påvirkning af regnskabstallene.  

                                                           
50 DFDS A/S Årsrapport 2017 s. 68 
51 Note 4.5 Interest Bearing Liabilities, DFDS A/S, Årsrapport 2017 s. 96 
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DFDS A/S oplyser, at den samlede leasingforpligtelse pr. 1. januar 2018 udgør 2.720 millioner kroner52. Det 

oplyses endvidere, at de omkostningsførte leasingydelser for regnskabsåret 2017 udgør 632 millioner kroner. 

Leasingforpligtelsen på 2.720 millioner kroner oplyses i noten at bestå af bl.a. grunde og bygninger, 

terminaler, skibe og udstyr. DFDS A/S beskriver selv i noten til leasingforpligtelser, at der er væsentlige skøn 

forbundet med afgørelsen af hvorvidt leasingaftalerne skal betragtes som finansielle eller operationelle. 

Denne sondring bliver ikke væsentlig ved indregning efter IFRS 16, da alle leasingaftaler som bekendt skal 

indregnes.  

Fremadrettet vil DFDS A/S dog være nødsaget til at foretage andre skøn vedrørende leasingaftalerne. Skøn 

som umiddelbart vil være mere vanskelige at foretage end de nuværende. Der skal blandt mange forhold 

tages stilling til leasingperioden for skibe og terminaler. Disse kan være vanskelige at opgøre pålideligt, da 

der skal tages stilling til forventningerne til at udnytte eventuelle forlængelsesperioder eller 

forkortelsesperioder. Der skal også tages stilling til, hvorvidt nogle af leasingaftalerne indeholder 

serviceaftaler eller lignende, som evt. skal udskilles. Disse betydelige skøn gør, at regnskabet muligvis ikke 

skaber et entydigt billede af DFDS A/S’ finansielle situation. Det må forventes, at kreditgiver ønsker at få 

indblik i de foretagne skøn, som er foretaget ved indregningen af leasingaftalerne i henhold til IFRS 16, hvilket 

kan være en af mange årsager til, at der endnu ikke er foretaget endelig indregning.  

Ud fra årsrapportens oplysninger vil indregningen af selskabets leasingforpligtelser betyde, at aktiverne stiger 

med 20 %. Størstedelen af selskabets leasingaftaler består af terminaler og skibe, hvilket må siges at være 

direkte knyttet til selskabets drift. Det vil samtidig betyde, at selskabets solvens falder med 8,9 procentpoint.  

EBITDA-marginen stiger med 4,4 procentpoint i forbindelse med overgangen fra leasingydelser til 

afskrivninger på leasingaktiver. Dette er positivt for DFDS A/S da, det viser, hvor god virksomheden er til at 

tjene penge på hovedaktiviteten og dermed selve driften af virksomheden.  

                                                           
52 DFDS A/S Årsrapport 2017 s. 104 

Navn: DFDS A/S

mio. kr. 2017 Reguleringer 2017 reguleret

EBITDA 2.702          632           3.334          

Aktiver 13.308        2.720        16.028       

Forpligtelser 6.694          2.788        9.482          

Egenkapital 6.614          68 -            6.546          

EBITDA Margin 18,9% 4,4% 23,3%

Solvens 49,7% -8,9% 40,8%
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Samlet set vurderes DFDS A/S’ årsrapport at blive væsentligt påvirket af implementeringen. Aktiverne stiger 

20 %, og solvensen falder med 8,9 procentpoint. Fra en kreditgivers synspunkt er disse påvirkninger ikke 

entydigt positive eller negative, da stigningen i EBITDA er positiv for kreditvurderingen, men faldet i solvensen 

er negativt for den samlede kreditvurdering. Det må dog forventes, at disse ændringer allerede er forventet 

af kreditgiverne.  

Den væsentlige udvikling i regnskabstallene stemmer godt overens med de forudsigelser, som IASB har 

fremsagt i deres effektanalyse vedr. IFRS 16-implementeringen. IASB har analyseret sig frem til, at 

påvirkningen for transportvirksomheder vil være nogle af de typer, som er mest berørt af ændringen.  

Sammenlignet med DSV A/S er påvirkningen af DFDS A/S faktisk større end for DSV A/S. Dette hænger ikke 

sammen med de indledningsvise forventninger om en forholdsmæssig stor påvirkning af DSV A/S, som følge 

af deres asset-light strategi. Det er værd at bemærke, at virksomhederne ikke opererer i præcis samme 

branche. Der kan derfor være individuelle forhold, der har indflydelse.  

Det er dog blevet bekræftet, at implementeringen af IFRS 16 har betydelig indvirkning på 

transportvirksomheder uanset finansieringsstrategi. Til trods for dette er påvirkningen for begge 

transportvirksomheder lavere end de forventede 28,6 % fra IASB’s effektanalyse. Hvorfor begge selskaber 

ligger under, kan være svært at afdække, idet forholdet kan skyldes mange interne og eksterne aspekter. 

Effektanalysen for transportvirksomheder er taget ud fra en analyse af 69 virksomheder, hvor de 28,6 % er 

gennemsnittet af disse. I IASB’s analyse kan der derfor indgå vidt forskellige typer af transportvirksomheder, 

ligesom der er mange forskelle mellem DSV A/S og DFDS A/S.  

 

Pandora A/S: 

Pandora A/S driver smykkeforretning med udvikling, produktion og salg af egne smykker. Pandora A/S er 

medtaget i kategori 1 som en detailvirksomhed. Effektanalysen viser, at der for detailvirksomheder 

gennemsnitligt vil blive indregnet yderligere 28,3 % aktiver som følge af implementeringen af IFRS 16.  

I Pandora A/S’ årsrapport er oplysningerne omkring påvirkningen af IFRS 16 oplyst, som det er påkrævet. De 

oplyser dog ikke om den faktiske regnskabsmæssige konsekvens af indregningen, men beskriver alene 

hvordan det i store træk vil påvirke årsrapporten for 2018, og at der fortsat arbejdes på at opgøre den 

egentlige regnskabsmæssige effekt. Det oplyses, at den forventede påvirkning af EBITDA vil være positivt 

med 3-4 %, hvilket ikke er langt fra den simulerede effekt i oversigten nedenfor. Den simulerede effekt på 

EBITDA er positiv med 5,2 procentpoint.  
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Pandora A/S har en rentebærende gæld på 4.855 millioner kroner53, hvoraf bankgælden ikke direkte oplyses. 

Den rentebærende gæld udgør cirka 28 % af den samlede balancesum. Pandora A/S er altså i nogen grad 

eksponeret for de indvirkninger, som kan være konsekvenserne af de ændrede regnskabsmæssige forhold.  

 

Solvensen falder fra 37,8 % til 31,2 %. Det er i overensstemmelse med IASB’s forventede påvirkning af 

detailhandlere. Påvirkningen ligger dog i den lave ende af skalaen, hvilket kan skyldes, at Pandora A/S ikke 

kun har egne butikker, men også har franchise og sælger til eksterne forhandlere/kæder. Det betyder, at der 

ikke er nær så mange lejede butikslokaler, som skal indregnes efter IFRS 16, som hvis de alene havde drevet 

alle butikkerne selv.  

IASB’s effektanalyse viser, at detailvirksomheder i gennemsnit kommer til at indregne yderligere 28,3 % 

aktiver som følge af implementeringen af IFRS 16. For Pandora A/S bliver den simulerede effekt en indregning 

af yderligere 19,46 % aktiver. Én af de formodede grunde til, at Pandora A/S ikke bliver påvirket i samme 

omfang som gennemsnittet for detailvirksomheder, kan i lighed med ovenstående være, at Pandora A/S’ 

smykkesalg delvist sker gennem egne butikker, men også via eksterne salgskanaler i form af 

smykkeforhandlere og juvelerer.  

Til trods for at den regnskabsmæssige effekt for Pandora A/S ikke er så stor som forventet, må 

implementeringen fortsat siges at være væsentlig.  

Pandora A/S beskriver under afsnittet for IFRS 16, at de fortsat er i gang med arbejdet på at opgøre 

leasingaktiver og -forpligtelser, men at der er flere nye forhold, som kræver stillingstagen, herunder både 

forlængelses- og forkortelsesoptioner. Disse skøn i forbindelse med indregningen kan give store udsving i 

forhold til, hvordan resultatet vil se ud. Der er mange skøn, som skal foretages af ledelsen. 

Leasingforpligtelsen på samlet set 3.355 millioner kroner udgøres primært af grunde og bygninger, som står 

for 3.317 millioner kroner, eller knap 99 % af den samlede forpligtelse.  

                                                           
53 Note 4.3 Net Interest Bearing Debt, Pandora A/S, Årsrapport 2017 s. 87  

Navn: Pandora A/S

mio. kr. 2017 Regulering 2017 reguleret

EBITDA 8.505      1.194     9.699            

Aktiver 17.240   3.355     20.595          

Forpligtelser 10.726   3.439     14.165          

Egenkapital 6.514      84 -          6.430            

EBITDA Margin 37,3% 5,2% 42,6%

Solvens 37,8% -6,6% 31,2%
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I forbindelse med opgørelsen af leasingforpligtelsen for Pandora A/S, som driver detailvirksomhed, vil det 

være relevant at sætte ekstra fokus på de aftaler, som ikke alene indeholder forlængelses- og 

forkortelsesoptioner, men også indeholder en husleje som er fordelt på en fast del, og en del som knytter sig 

til omsætningen og lign for de enkelte lokationer. Som detailhandler må Pandora A/S særligt være påvirket 

af dette forhold, der kan have stor indflydelse på EBITDA og størrelsen af leasingforpligtelsen. Forhold som 

kan være afgørende for kreditgiver og andre regnskabsbrugere. 

 

5.1 Sammenfatning på effektanalyse 

I forbindelse med analysen af hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 vil have på de forskellige case-

virksomheders regnskaber for 2017, er det konstateret, at der kan udledes nogle helt generelle tendenser, 

som vil påvirke alle virksomheder, der skal implementere den nye standard i forbindelse med aflæggelse af 

regnskaber med IFRS som begrebsramme. I analysen er der ikke konstateret nogen selskaber, som ikke bliver 

påvirket af implementeringen, men det er ikke utænkeligt, at der findes selskaber uden operationelle 

leasingkontrakter, som aflægger regnskab med IFRS som begrebsramme.    

For alle selskaberne viser regnskabsanalysen, at solvensen falder, og EBITDA-marginen stiger. Det stemmer 

overens med forventningen til solvensen, da det alt andet lige vil være uundgåeligt, at solvensen falder ved 

indregningen af yderligere aktiver og forpligtelser, som i stort omfang modsvarer hinanden. Forskellen 

mellem aktivet og den tilhørende forpligtelse afgøres af, hvilken implementeringsmetode de enkelte 

selskaber anvender ved indregningen af de operationelle leasingkontrakter.  

For selskaber med et stort produktionsapparat eller en aktivitet, som er drevet af store mængder aktiver, vil 

påvirkningen være langt større end for asset-light virksomheder. Med asset-light virksomheder menes ikke 

DSV A/S, hvis strategi er at være asset-light, men derimod reelle asset-light virksomheder, som f.eks. 

konsulentvirksomheder. Derudover er der i regnskabsanalysen ikke korrigeret for hverken kortfristede 

leasingaktiver eller aktiver med lav værdi. Korrektionen er ikke foretaget, da det vil kræve indgående 

kendskab til virksomhedernes enkelte leasingaftaler. Derudover vurderes det ikke at være af væsentlig 

betydning.  

Af nedenstående opstilling, som opsamler alle case-virksomhedernes udvikling, ses det, at påvirkningen over 

en bred kam bliver væsentlig for de fleste case-virksomheder. 
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EBITDA-marginen stiger mellem 0,81 og 10,75 procentpoint. Det er konsekvensen af forskydningen af 

omkostninger fra leasingydelser over EBITDA til afskrivninger, som skematisk ligger under EBITDA. 

Klassifikationen af omkostningerne følger skemakravet, som gør, at alle skal aflægge et regnskab ens af 

udseende54.  

Der er altså store forskydninger i meget relevante regnskabsposter. EBITDA er for mange virksomheder et 

økonomisk måleværktøj og kan ligeledes være et parameter, der måles på i forbindelse med kreditvurdering 

af virksomhederne. Der er altså mulighed for, at det fremadrettet bliver relevant at overveje, hvorvidt 

regnskabsbrugerne skal finde et andet måleværktøj, efter den forskydning som IFRS 16 medfører på EBITDA. 

Alternativt kan det for nogle virksomheder blive et mere relevant måleværktøj.  

EBITDA bliver i mange tilfælde benyttet som et finansielt måleværktøj for selskabers præstation. Dette 

måleværktøj er for alle selskaberne ændret, hvilket betyder, at alle som benytter sig af EBITDA, uden tidligere 

at have lavet korrektioner hertil, skal tage stilling til et nyt og højere EBITDA-niveau. 

Solvensen falder for alle case-virksomhederne, helt i tråd med forventningen. Faldet er mellem 0,61 og 10,49 

procentpoint. Det største fald blev konstateret i en IT-virksomhed, NNIT A/S. Det er ikke i tråd med IASB’s 

forventning på baggrund af den effektanalyse, som er medtaget i deres rapport omkring IFRS 16. Dette viser 

igen, at analysen og IASB’s effektanalyse alene er guidelines for virksomhederne, men den faktiske 

konsekvens findes først, når selskaberne har deres eget datagrundlag på plads.  

Indregningen af leasingaktiverne i case-virksomhederne har forskellige konsekvenser alt efter både 

størrelsen og typen af virksomheden. Netcompany A/S er den case-virksomhed, som har den mindste 

stigning i leasingaktiver på 9 millioner kroner, og DSV A/S er den case-virksomhed med den største stigning i 

leasingaktiver på 7.000 millioner kroner. Den store forskel viser i høj grad, hvor stor en forskel indvirkningen 

                                                           
54 Årsregnskabslovens Bilag 2, 3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform.   

Selskab EBITDA Margin Solvensgrad Yderligere aktiver i mio. Aktiver i %

NNIT A/S 2,90% -10,49% 363 19,84%

Netcompany A/S 0,81% -0,61% 9 1,15%

Pandora A/S 5,24% -6,56% 3.355 19,46%

DSV A/S 3,60% -8,15% 7.000 18,23%

TDC A/S 3,33% -3,73% 6.101 9,66%

PS&E A/S 10,75% -7,91% 745 26,44%

DFDS A/S 4,41% -8,86% 2.720 20,44%

Novo Nordisk A/S 0,25% -0,72% 1.455 1,42%

Udvikling i %-point
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af IFRS 16 får på regnskaberne for de enkelte virksomheder. Det er ikke alene beløbene som er store, men 

det kan også udgøre en væsentlig andel af den samlede balancesum. For DSV A/S, hvor der indregnes 

leasingaktiver for 7.000 millioner kroner, øges aktivmassen med 18,23 %. Det viser, at selskaber som tidligere 

har haft specifikke strategier omkring aktivindregningen, ikke længere har mulighed for at holde aktiver ude 

af balancen, alt efter finansieringsmetoden.  

En indregning af leasingaktiver på 7.000 millioner kroner på baggrund af en ændret regnskabsstandard 

fortæller en klar historie om, at denne regnskabsstandard er en markant ændring af tidligere standarder og 

har en massiv regnskabsmæssig effekt. For regnskabsbrugerne er der ingen tvivl om, at regnskabets indhold 

bliver markant ændret, og at analysegrundlaget må være væsentligt påvirket. Det er interessant, om 

regnskabsbruger, som f.eks. kreditgiver, har forventet denne væsentlige påvirkning, eller om det til trods for 

kendskabet til ændringen vil komme bag på markedet.  

For en virksomhed så stor som Novo Nordisk A/S bliver påvirkningen ikke så væsentlig som for DSV A/S, 

hvilket kan skyldes flere forhold, men primært tillægges forskellen på virksomhedsstrategien og industrierne.  

Novo Nordisk A/S’ solvens falder med 0,72 procentpoint, en påvirkning som menes at være uvæsentlig for 

en virksomhed, som allerede har en solvens på 48,7 %. Implementeringen af IFRS 16 vil altså for Novo Nordisk 

A/S formodentlig ikke have en væsentlig påvirkning på hverken ledelsens strategier for indregning af aktiver 

eller kreditforhold. Novo Nordisk A/S har ulig DSV A/S ikke en officiel strategi om at være asset-light.  

Et argument for den store forskel i påvirkningen er, at Novo Nordisk A/S benytter mange specialiserede 

produktionsmaskiner, hvorimod DSV A/S benytter forholdsvis standardiserede produkter som lastbiler. Det 

kan i nogle tilfælde forklare påvirkningen af regnskabet, da det oftest vil være standardiserede produkter, 

som leases, og ikke produktionsanlæg, som er meget specialiseret.  
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5.2 Diskussion af regnskabsanalysen 

I forlængelse af regnskabsanalysen er det vurderet hensigtsmæssigt at diskutere de mange ændrede 

regnskabsmæssige forhold, som er konstateret i regnskabsanalysen og effektanalysen, udarbejdet af IASB. 

Virksomhederne har fået en del nye forhold, som skal overvejes af både ledelsen og regnskabsbrugerne, og 

det gælder i en vis udstrækning for alle brancher, da der ifølge regnskabsanalysen og effektanalysen ikke kan 

tegnes et entydigt billede af effekten af standarden for de enkelte brancher.   

For at kunne opnå den bedste diskussion skal regnskabsanalysen gerne være repræsentativ for det samlede 

marked. Udvælgelsen af case-virksomhederne er, som tidligere beskrevet i metodevalget, foretaget på 

baggrund IASB’s effektanalyse og de resultater, som denne har givet.  

Udvælgelsen er foretaget på baggrund af den forventede påvirkning af de enkelte brancher og med et ønske 

om at finde det største danske børsnoterede selskab for den enkelte kategori. For at øge troværdigheden i 

regnskabsanalysen kunne det have været relevant som udgangspunkt at udvælge mere end én virksomhed i 

hver kategori, og se hvordan de hver især passede ind i den gennemsnitlige påvirkning. Dette er kun gjort i 

de tilfælde, hvor der har været en signifikant forskel i forhold til det forventede, da det vurderes at mindske 

muligheden for at gå i dybden med de enkelte forhold. Analysen er lavet over forskellige industrier i forsøget 

på at synliggøre, at effekten af den nye regnskabsstandard er meget forskellig, alt efter hvilken industri et 

selskab befinder sig i. Det er således en tilnærmet udtalelse, at det vil påvirke alle med implementeringen, 

da det ikke er en samlet analyse for samtlige virksomheder i Danmark med IFRS som begrebsramme, der er 

medtaget. 

Et andet udvælgelseskriterie, der kunne have været relevant i forhold til problemstillingen, er virksomheder 

med stor bankgæld inden for de enkelte brancher/kategorier. Det vurderes dog, at en stratificeret 

udvælgelse med bankgæld som fokus vil medføre, at analysen ikke blev repræsentativ for de danske 

børsnoterede virksomheder, som har forskellige finansieringsforhold.  

Det vurderes på baggrund af udvælgelsesprocessen og diskussionen af alternative udvælgelseskriterier, at 

regnskabsanalysen er tilnærmelsesvis repræsentativ, og derved også vil fungere som grundlag for 

problemformuleringens konklusioner i samarbejde med analysens øvrige elementer. Udvælgelseskriterierne 

i IASB’s effektanalyse er ikke oplyst, men det forventes, at det høje antal respondenter gør analysen 

repræsentativ for det samlede marked.  

Resultaterne af regnskabsanalysen er løbende blevet holdt op imod IASB’s effektanalyse. For at verificere 

resultaterne yderligere er det vurderet hensigtsmæssigt at sammenligne den samlede regnskabsanalyse med 

PwC’s undersøgelse kaldet ”Mini-undersøgelse - Implementering af IFRS 16, leasing”, som tidligere er 
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anvendt. Denne mini-undersøgelse er relevant at sammenligne med, da den i nogen grad afdækker samme 

punkter som regnskabsanalysen ovenfor, samt at undersøgelsens udvælgelseskriterier for respondenter 

harmonerer med kriterierne for regnskabsanalysen55.  

Mini-undersøgelsen er tillige foretaget på danske virksomheder som aflægger regnskab med IFRS som 

begrebsramme. De 25 respondenter i undersøgelsen består primært af børsnoterede virksomheder, men det 

oplyses ikke hvilke. Det havde ellers været interessant at kunne sammenligne den simulerede indregning 

med selskabets egne svar i mini-undersøgelsen. 

Et af punkterne i mini-undersøgelsen går blandt andet på ”Hvilken indvirkning forventer du, at 

implementeringen af IFRS 16 vil få på størrelsen af jeres rentebærende gæld pr. 1. januar 2019?”56. Til trods 

for at det ikke er de samme perioder, som sammenlignes, vurderes det relevant at sammenligne de 

observationer, der har været i regnskabsanalysen med PwC’s observationer.  

Mini-undersøgelsen viser, at 36 % af respondenterne, forventer at den rentebærende gæld stiger med 

mindre end 10 %, mens 44 % forventer en påvirkning af den rentebærende gæld på mellem 10 % og 50 %. 

16 % af respondenterne forventer en stigning på mere end 50 %, og så er der endeligt 4 %, som ikke har 

kendskab til indvirkningen på den rentebærende gæld. 

Nedenfor er udarbejdet en opgørelse over den rentebærende gæld pr. 31.12.2017, både før og efter den 

simulerede indregning i henhold til IFRS 16.  

Selskab Rentebærende gæld 

Mio. kr. 

Korrigeret rentebærende 

gæld Mio. kr. 

Procentvis forøgelse 

NNIT A/S 287 680 137 % 

Novo Nordisk A/S 21.927 23.418 7% 

TDC A/S 22.874 29.128 27% 

PS&E A/S 1.402 2.166 54% 

DSV A/S 5.575 13.575 143% 

DFDS A/S 3.275 6.063 85% 

Pandora A/S 4.855 8.294 71% 
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56 PwC Mini-undersøgelse - Implementering af IFRS 16, leasing s. 9  
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Som det kan ses i kolonnen for procentvis forøgelse, er der stor forskel på hvor stor en påvirkning 

implementeringen vil få. Resultaterne af undersøgelserne er ikke umiddelbart sammenlignelige, da den 

procentvise påvirkning i regnskabsanalysen ligger langt over det niveau, som PwC har konstateret i deres 

mini-undersøgelse.  

I regnskabsanalysen ses, det at DSV A/S er den virksomhed, som både procentvist og beløbsmæssigt bliver 

mest påvirket. DSV A/S påvirkes med 8.000 millioner kroner, svarende til 143 % i yderligere rentebærende 

gæld. At det er netop DSV A/S, som har det største udsving, harmonerer fint med forventningen. En 

forventning som er dannet på baggrund af deres asset-light strategi. Det må dog ligeledes siges, at det ikke 

bør komme som en overraskelse for DSV A/S’ ledelse, og de må derfor meget naturligt have et fokus på denne 

store udvikling, der kommer i deres årsrapport.  

Der kan være mange årsager til de store udsving imellem regnskabsanalysen og mini-undersøgelsen. Én af 

årsagerne kan være, at PwC ikke alene har spurgt børsnoterede virksomheder, men også øvrige virksomheder 

som anvender IFRS som begrebsramme57. En anden årsag kan være, at populationen i PwC’s undersøgelse i 

mindre grad består af virksomheder, som bliver særligt påvirket af ændringerne. For at komme nærmere en 

forklaring på udsvingene er der derfor set nærmere på modposten til den rentebærende gæld.  

De store udsving på den rentebærende gæld bør i høj grad også afspejle sig på selskabets anlægsaktiver. PwC 

er kommet frem til samme konklusion og har derfor stillet spørgsmålet i sin mini-undersøgelse, hvori 44 % 

forventer, at anlægsaktiverne stiger med maksimalt 10 %. 24 % af de adspurgte forventer en forøgelse af 

aktiverne på mellem 10 % og 50 %. Derudover forventer hele 28 % at skulle indregne mere end 50 % 

yderligere aktiver. De sidste 4 % kender ikke konsekvenserne.  

Selskab Aktiver Mio. kr. Korrigeret aktiver Mio. kr. Procentvis forøgelse 

NNIT A/S 1.828 2.191 19,86 % 

Novo Nordisk A/S 102.355 103.810 1,42 % 

TDC A/S 63.168 69.269 9,66 % 

PS&E A/S 2.818 3.563 26,44 % 

DSV A/S 38.388 45.388 18,23 % 

DFDS A/S 13.308 16.028 20,44 % 

Pandora A/S 17.240 20.595 19,46 % 
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I regnskabsanalysen ses der en indregning af yderligere aktiver på mellem 1,15 % og 26,44 %. 

Højdespringeren på 26,44 % er Parken Sport & Entertainment A/S, hvilket sandsynligvis skyldes, at deres 

forretningsområder ikke er bundet op på aktiviteter, der kræver en stor mængde aktiver i forhold til de øvrige 

analyserede virksomheder. Der skal dermed ikke meget leasingværdi til, før der skabes et betydeligt udsving 

i den samlede aktivsum.  

Som følge af indregningsmetoden for leasingaftaler bør der være en stor grad af sammenlignelighed mellem 

stigningen i den rentebærende gæld og stigningen i anlægsaktiver. Det forhold, der kan tale for en 

skævvridning mellem stigningen i anlægsaktiver og rentebærende gæld, kan være, at selskaberne i forvejen 

har anlægsaktiver, som er egenfinansieret og dermed ikke har en tilhørende rentebærende gæld. Det forhold 

oplyses ikke i årsrapporterne og vil derfor være baseret på antagelser.  

I regnskabsanalysen vurderes netop de egenfinansierede aktiver at have stor indflydelse, da aktiverne stiger 

med mellem 1,15 % og 26,44 %, mens den rentebærende gæld stiger med mellem 7 % og 143 %. I PwC’s mini-

undersøgelse er der i langt højere grad sammenhæng mellem forventningerne til forøgelsen af den 

rentebærende gæld og forøgelsen af aktiverne58. Forskellen mellem de to analyser kan muligvis tillægges 

populationen af virksomheder, brancherne de opererer i, og måske det forhold at regnskabsanalysen tager 

udgangspunkt i de beregnede konsekvenser uden de nuancer og skøn, som selskaberne selv har mulighed 

for at indarbejde og oplyse i mini-undersøgelsen. Det må forventes, at selskaberne har haft alle de 

underliggende data til rådighed i forbindelse med besvarelsen. Årsagen kan også være, at virksomhederne i 

deres besvarelse ikke har taget højde for egenfinansierede anlægsaktiver. Forskellene i stigningen i 

rentebærende gæld og anlægsaktiver vurderes derfor ikke at påvirke validiteten af regnskabsanalysen eller 

sammenligningsgrundlaget undersøgelserne imellem. 

Udover stigningen i rentebærende gæld og anlægsaktiver ses den største indvirkning af IFRS 16 i EBITDA. 

Selskab EBITDA mio. kr. Korrigeret EBITDA Mio. kr. Procentvis forøgelse 

NNIT A/S 429 513 19,58 % 

Novo Nordisk A/S 52.149 52.428 0,54 % 

TDC A/S 8.244 8.920 8,20 % 

PS&E A/S 120 260 116,67 % 

DSV A/S 5.664 8.364 47,69 % 

DFDS A/S 2.702 3.334 23,40 % 

Pandora A/S 8.505 9.699 14,04 % 
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EBITDA har PwC også spurgt til i deres undersøgelse, og svarene heri vurderes relevant at sammenligne med 

de forhold, som er konstateret i regnskabsanalysen. I undersøgelsen er der indledningsvist hele 32 %, som 

enten ikke kender påvirkningen, eller hvor det ikke er relevant. 44 % forventer en forøgelse på mindre end 

10 %, 20 % forventer en forøgelse på mellem 10 % og 50 %. Slutteligt forventer 4 % en forøgelse på mere end 

50 %59.  

I forhold til de EBITDA-påvirkninger, som er konstateret i regnskabsanalysen, er der god sammenhæng. Der 

er en overvejende del af selskaberne med en forventelig påvirkning af EBITDA på mindre end 10 %, og en 

meget lille andel med en påvirkning af EBITDA på mere end 50 %.  

Det må forventes, at kreditgiver, som allerede i nogen grad har foretaget disse justeringer på EBITDA, må 

have skabt sig nogle forventninger til selskabernes nøgletal, men det er klart, at selskaberne også selv skal 

være opmærksomme på de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med f.eks. forøgelsen i den 

rentebærende gæld og faldet i solvensen.   

De øvrige regnskabsbrugere kan inddeles i professionelle og ikke-professionelle regnskabsbrugere. 

Forskellen på disse er, hvorvidt det forventes, at de har kendskab til ændringen i regnskabslovgivningen og 

konsekvenserne heraf. De ikke-professionelle regnskabsbrugere forventes ikke at have samme fagkundskab 

og kan derfor i højere grad lade sig påvirke af de udsving, som implementeringen kan medføre.  

IASB har i deres effektanalyse medtaget et afsnit, som beskriver, hvordan kreditvurderingsbureauet Moody’s 

tidligere har behandlet leasingaktiver, og hvad konsekvensen af IFRS 16 vil være for behandlingen af disse60. 

Beskrivelsen indeholder en gennemgang af, hvordan resultatopgørelsen og balancen har været behandlet 

før IFRS 16 og efter kendskabet hertil.  

I resultatopgørelsen har kreditvurderingsbureauet Moody’s tidligere justeret leasingomkostningerne med 

1/3 til renteomkostninger og 2/3 til afskrivninger ud fra de oplysninger, som fremkommer fra årsrapportens 

noteoplysninger omkring eventualforpligtelser. Fremadrettet, indtil implementeringen af IFRS 16, vil 

Moody’s i stedet simulere renten ved at benytte den formodede lånerente på den resterende 

leasingforpligtelse og lade resten af leasingydelsen være afskrivninger. Moody’s forsøger altså, at 

sandsynliggøre renten ud fra restgælden, modsat tidligere hvor fordelingen skete ud fra et skøn, som gjaldt 

for alle brancher og virksomheder.  

I balancen har Moody’s tidligere diskonteret leasingaktiverne på baggrund af et spænd på mellem 5 og 8 

gange de årlige leasingydelser og forsøgt at tage højde for levetiden for aktivet, i forhold til hvilken branche 
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60 IFRS 16 Leases - Effect Analysis, IASB, January 2016 s. 25 
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det enkelte selskab befinder sig i. Indtil implementeringen af den nye standard vil procedurerne dog ændre 

sig til væsentlige lavere multiple for de årlige leasingydelser. Helt ned mod 3 og 6 gange de årlige 

leasingydelser.  

Den nye regnskabsstandard viser med al tydelighed i både regnskabsanalysen og IASB’s effektanalyse, at de 

fleste virksomheder må forvente massive ændringer i EBITDA og solvensgraden. Dette ses også hos Moody’s, 

der i deres forberedelse til implementeringen af IFRS 16 har foretaget store ændringer i deres tilgang til 

leasingkorrektioner efter annonceringen af standarden.  

De store ændringer i væsentlige nøgletal kan have mange og store konsekvenser for virksomhederne. 

Eksempelvis i forbindelse med overholdelse af lånebetingelser på bestående lån. Det er ikke usædvanligt, at 

selskaberne i deres lånebetingelser med kreditinstitutterne har en betingelse om en solvensgrad på et 

bestemt niveau. Også selvom der er foretaget korrektioner i selve kreditvurderingen. Der er ingen tvivl om, 

at IFRS 16 vil påvirke solvensgraden i virksomhederne. Spørgsmålet er kun i hvor høj grad. Selskaberne har 

derfor en opgave med at undersøge konsekvenserne af IFRS 16 på de parametre, som evt. er medtaget i 

lånebetingelserne, og få lavet allonger til eksisterende låneaftaler eller få dem genforhandlet.  

Der vil altså med andre ord være flere følgekonsekvenser ved implementeringen, som skal overvejes af 

selskabets ledelse, kreditgiver og regnskabsudarbejder. Som tidligere beskrevet, er konsekvenserne nøje 

overvejet af IASB i deres effektanalyse. Her vurderes det, at konsekvenserne ikke overstiger de fordele, som 

standarden medfører i form af et mere retvisende billede af virksomhedernes finansielle situation og et 

forbedret sammenligningsgrundlag inden for de enkelte brancher. 
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6. Interview af kreditgiver 

Af regnskabsanalysen er det udledt, at IFRS 16 har betydelig indvirkning på forhold, der er afgørende i 

forbindelse med bankernes kreditvurdering af virksomhederne. Derudover er det konstateret, at 

indregningen efter IFRS 16 i mange tilfælde afhænger af subjektive skønsforhold. For at opnå en dybere 

forståelse af standardens påvirkning af bankernes tilgang til de nye regnskabstal og selve kreditvurderingen 

er det fundet relevant at søge svar direkte hos bankerne.  

 

6.1 Formulering af spørgsmål  

Følgende spørgsmål blev sendt til de relevante medarbejdere i de respektive banker. Derudover er der stillet 

opklarende og uddybende spørgsmål, hvor det et vurderet nødvendigt. 

Generelle oplysninger 

Alder: 

Uddannelse: 

Anciennitet: 

Øvrig erfaring: 

 

1. Er du bekendt med de nye regler for indregning af leasingaktiver, jf. IFRS 16, gældende for selskaber, 

der aflægger regnskab efter IFRS? 

 

2. Hvor ofte foretager du/I kreditvurderinger, hvor leasing indgår i regnskabet for leasingtager, enten i 

form af indregnede aktiver eller noteoplyste eventualforpligtelser? 

 

3. Har det indflydelse på jeres kreditvurderingsanalyse, om der er tale om operationel eller finansiel 

leasing? Hvis ja, hvordan? 

 

4. Ser du/I nogen forskelle i et leasingaktiv og et almindeligt aktiv i forhold til en kreditvurderingsproces? 

Hvis ja, hvilke? 

 

5. Har du/I tidligere vurderet, at reglerne for indregning af leasing har været et problem i forhold til en 

kreditvurderingsproces? Hvis ja, hvorfor? 

 

6. Hvilke korrektioner relateret til leasing er der tidligere blevet foretaget i din/jeres 

kreditvurderingsproces? Og hvorfor? 

 

7. Har regnskabsmæssige skøn (f.eks. levetid) indflydelse på analyseprocessen? Hvis ja, hvordan? 
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8. Hvilke korrektioner relateret til leasing foretages/planlægges foretaget efter den nye standard i en 

kreditvurderingsproces? – Har udsving i forhold til tidligere i eksempelvis 

EBIT/EBITDA/Soliditetsgrad/finansielle omkostninger nogen påvirkning? 

 

9. I hvor høj grad mener du, at den nye standard imødekommer behovet for korrektioner i 

kreditvurderingsprocessen? Hvorfor? 

 

10. Kunne der gøres yderligere for at imødekomme kreditvurderingsprocessen? Hvis ja, hvilke tiltag?  

 

De indledende spørgsmål omhandler informantens data og er medtaget for at kunne vægte og differentiere 

de modtagne besvarelser. Alder og anciennitet er et udtryk for erfaring. Svar fra personer med en stor 

erfaring må alt andet lige tillægges en højere værdi end svar fra personer med begrænset erfaring.  

Dette kombineres med uddannelse for at vurdere informantens teoretiske baggrund. Da der er tale om en 

forholdsvis højteoretisk problemstilling, vurderes det, at besvarelser fra informanter med en relevant lang 

videregående uddannelse skal vægtes højere. Især for spørgsmål angående vurdering af 

kreditvurderingsprocessen efter implementeringen af IFRS 16. Slutteligt er øvrig erfaring medtaget for at 

afspejle øvrige relevante forhold, der kan have indflydelse på vægtningen af besvarelserne.  

Spørgsmål 1 og 2 lægger sig op ad ovenstående vurdering af de adspurgte personers forudsætninger for at 

afgive valide svar på spørgsmålene. Hvis ikke informanten er bekendt med standarden, skal besvarelsen af 

de efterfølgende spørgsmål behandles med varsomhed eller forkastes.  Det samme gør sig gældende, hvis 

informanten ikke i betydeligt omfang er beskæftiget med kreditvurdering, hvor leasing indgår.  

Spørgsmål 3 og 4 drejer som kreditgivers opfattelse af leasingaktiver i forbindelse med kreditvurdering. Disse 

spørgsmål er medtaget dels for at afdække, hvorvidt kreditgiver ser nogen forskelle mellem et almindeligt 

aktiv og et leasingaktiv, og dels om det har indflydelse, om det er operationelt eller finansielt. Derudover er 

spørgsmålene med til at afdække, hvordan kreditgiver har forholdt sig til de forskellige aktivformer i deres 

hidtidige kreditvurdering. Sammen med spørgsmål 6 er disse spørgsmål med til at klarlægge, hvordan 

kreditvurderingen for virksomheder, der anvender leasing, samlet set har foregået før implementeringen af 

IFRS 16.  

Spørgsmål 5 er medtaget for at afdække om reglerne for indregning efter IAS 17 har været hensigtsmæssige 

i forbindelse med kreditvurderingen og afrunder kreditvurderingsprocessen efter den gamle standard. Det 

kan diskuteres, om spørgsmål 5 dermed burde stå efter spørgsmål 6. Da spørgsmålene er sendt samlet, og 

der derfor ikke har været den løbende respons som ved et fysisk interview, er det ved formuleringen af 
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spørgsmålene vurderet nødvendigt at adressere standardens eventuelle problemer for kreditvurderingen for 

at lede tankerne hen på de foretagne korrektioner.  

Herefter bevæger spørgsmålene sig mere over i IFRS 16, hvor der i spørgsmål 7 og 8 spørges ind til, hvordan 

kreditgiver håndterer den nye standards regler, samt hvordan man forholder sig til de mange 

regnskabsmæssige skøn, der er forbundet med indregning.  

Det er tidligere konstateret, at regnskabsmæssige skøn kan have stor indflydelse på indregning af 

leasingforpligtelser, og det kræver et betydeligt kendskab til standarden at vurdere den regnskabsmæssige 

betydning. Det er derfor særligt interessant, hvordan kreditgiverne forholder sig til denne usikkerhed ved 

indregning, som potentielt kan have stor indflydelse på kreditvurderingen.  

Spørgsmålet omkring regnskabsmæssige skøn er placeret midt mellem spørgsmålene angående korrektioner 

relateret til standarderne. Dette er gjort for at spørge ind til regnskabsmæssige skøn generelt i 

kreditvurderingen og ikke kun i forbindelse med IFRS 16.  

Slutteligt forsøges det afklaret, om kreditgiver vurderer, at de nye indregningsmetoder imødekommer 

kreditvurderingsprocessen, og om der kan gøres yderligere for at danne den samlede vurdering af IFRS 16 

set fra kreditgivers synspunkt.  

 

6.2 Analyse af besvarelser  

Som beskrevet i informantudvælgelsen indvilgede alle 8 banker i at modtage spørgsmålene. Af disse 8 banker 

har vi modtaget svar fra 4. De øvrige banker er løbende rykket uden held. Der er modtaget svar fra Nordea, 

Jyske Bank, Sparnord samt Arbejdernes Landsbank. Der er dermed modtaget 2 svar pr gruppe jf. 

Finanstilsynets opdeling af bankerne ud fra den arbejdende kapital. Det ville naturligvis være mere 

repræsentativt, hvis alle banker var vendt tilbage på henvendelsen. At begge grupper er repræsenteret med 

2 svar, vurderes dog tilstrækkeligt til at analysere og konkludere på banksektoren generelt i forbindelse med 

kreditvurdering indeholdende leasingaftaler. Det er overvejet, om det ville være hensigtsmæssigt at søge 

svar hos de næste banker på Finanstilsynets liste. Dette er dog ikke vurderet værdiskabende, da der tages 

udgangspunkt i de største banker for at afspejle størrelsen af de analyserede virksomheder samt 

hovedparten af de virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS i Danmark.  

Overordnet set vurderes det at være yderst kompetente informanter, der har svaret på de udsendte 

spørgsmål. Gennemsnitsalderen på personerne, der har deltaget, er 58, hvoraf den ældste er 62 og den 

yngste er 26. Det er værd at bemærke, at 2 af besvarelserne er foretaget af 2 personer i fællesskab, hvorfor 
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der har deltaget 6 personer i alt. I den ene fællesbesvarelse har de to informanter mere eller mindre samme 

alder og anciennitet, hvorfor det ikke tillægges betydning, hvordan besvarelsen er forfattet. I den anden 

fællesbesvarelse består informanterne dog af en person på 26 år med 7 års anciennitet og en person på 55 

år med 31 års anciennitet. Her er det telefonisk bekræftet, at det er medarbejderen på 26 år, der har skrevet 

svarene, der er gennemgået og tilrettet af personen på 55 år. Det vurderes derfor, at kvaliteten er på niveau 

med de øvrige besvarelser, om end besvarelsen muligvis skal behandles med mere kritiske øjne, hvis der er 

svar, der adskiller sig væsentligt fra de øvrige besvarelser.  

Ancienniteten følger alderen hvor alle besvarelser indeholder mere end 30 års erfaring. Alle informanter har 

helt eller delvist deres erfaring i bankernes kredit- og leasingafdelinger. Enkelte informanter har dog også 

erfaring udenfor branchen i form af skat og moms samt revision og økonomi. Dette afspejler sig tilmed i 

informanternes uddannelse, hvor de fleste er bank- og finansieringsudannet, men hvor der også er en 

uddannelse inden for skattevæsenet og en uddannelse inden for regnskab. Dette vurderes ikke at være et 

problem for undersøgelsen men i stedet give analysen en ekstra dimension, idet alle informanter arbejder 

med kreditvurdering men ikke nødvendigvis har den samme baggrund. Derudover indeholder 

informantgruppen bl.a. erfaring fra leasingudvalg og sagkyndige dommere inden for leasing, hvilket ligeledes 

vurderes at styrke validiteten af analysen. Der er dog ingen besvarelser der tillægges særlig betydning. 

Samtlige informanter har svaret ja til, at de er bekendt med standarden, og ud fra besvarelserne i spørgsmål 

2 vurderes det, at alle informanter regelmæssigt arbejder med kreditvurderinger, der indeholder leasing. I 

kombination med informanternes stamdata vurderes det derfor, at alle de adspurgte personer har de 

fornødne forudsætninger til at afgive kvalificerede og valide svar på de stillede spørgsmål.      

Informanternes indgangsvinkel til spørgsmål 3 om, hvorvidt der ses en forskel mellem operationel og finansiel 

leasing er meget forskellig. Her bliver der indledningsvist både svaret ja og nej, hvilket sandsynligvis skyldes 

måden spørgsmålet er forstået på. Her havde det været relevant i en direkte interviewform at italesætte 

spørgsmålets betydning. Den efterfølgende argumentation er dog i store træk ens, hvorfor det ikke er 

vurderet relevant at dykke dybere i forståelsen af spørgsmålet i efterbehandlingen.  

Informanterne anerkender de indholdsmæssige forskelle mellem operationel og finansiel leasing, og at disse 

forskelle hidtil har været afspejlet i regnskabet. Det beskrives f.eks., at finansiel leasing sidestilles med et lån 

kreditmæssigt og til dels regnskabsmæssigt.  

Samtlige informanter beskriver dog også, at det er den finansielle forpligtelse, der er det essentielle i 

kreditvurderingen uanset leasingform. Derfor indregnes operationelle aftaler oplyst under 

eventualforpligtelser i balancen samt i nøgletal. Årsagen til indregningen beskrives bl.a. at være, at der i 
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kreditvurderingsanalysen så fremgår den ”reelle” solvens61. Svarene kan dermed koges ned til, at der ses og 

anerkendes en forskel mellem operationel og finansiel leasing, men at det i en kreditvurdering er den 

finansielle forpligtelse, der er afgørende, hvorfor balancen korrigeres for at afspejle den faktiske forpligtelse 

uanset leasingform.  

Ovenstående underbygges af svarene til spørgsmål 4 angående forskelle mellem leasede aktiver og øvrige 

aktiver. I forhold til selve kreditvurderingen ses der ingen principielle forskelle imellem aktivformerne. Det 

afgørende er den finansielle forpligtelse i form af restgæld og løbetid på lånet/leasingaftalen i forhold til 

aktivets reelle levetid. Leasing beskrives i højere grad som en finansieringsform.  

Flere informanter beskriver dog også usikkerhederne, såsom løbetid og købsoptioner, der er forbundet med 

leasingaktiver i forhold til øvrige aktiver. Vurderingen af værdiansættelsen for leasingaktiver som helhed 

anses dermed som mere usikker end øvrige aktiver, men overordnet vurderes forskellene ikke at have den 

store indflydelse på selve kreditvurderingen.  

Tilgangen til leasingaktiverne uddybes i spørgsmål 6 omkring korrektioner i kreditvurderingsprocessen 

relateret til leasing. Her beskrives mere detaljeret, hvordan operationel leasing indregnes i balancen, samt 

hvordan indregningen kan påvirke vigtige parametre for kreditvurderingen.  

Ændringerne foretages, som beskrevet, for at afspejle virksomhedernes ”reelle” balance og nøgletal i et 

kreditperspektiv samt for at øge sammenligningsgrundlaget for virksomheder med forskellige 

finansieringsformer. Virksomhedernes rating baseres bl.a. på nøgletal. Ændringen i nøgletal ved indregning 

af operationelle aftaler kan dermed påvirke virksomhedernes vilkår for det fremtidige bankengagement. 

Derudover kan der være tilfælde, hvor der stilles særlige nøgletalskrav til kunden, f.eks. i form af en 

minimumssolvens, hvor korrektionen af operationel leasing kan have indflydelse.  

Det beskrives tilmed, at det ikke kun er operationelle leasingaftaler, der korrigeres i balancen. Indregning af 

operationelle leasingaftaler er kun én del af en større vurdering af virksomhedernes regnskaber. Der tages 

f.eks. ligeledes stilling til afskrivningsprocedure og værdien af aktiverede udviklingsomkostninger. Det 

essentielle i vurderingen af en kunde er med andre ord aktivernes/leasingaktivernes realværdi i forhold til 

den finansielle forpligtelse for at vurdere virksomhedens finansielle position, uagtet af regnskabsprincipper.  

Dette leder videre til spørgsmål 5, om hvorvidt de hidtidige regler for indregning af leasing har været et 

problem for kreditvurderingen. Informanterne beskriver det ikke som et decideret problem, men beskriver 

at de hidtidige regler, jf. IAS 17, har været en udfordring som følge af ovenstående syn på leasingaktiver. Det 

                                                           
61 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 3: Arbejdernes Landsbank 
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beskrives, at det har været en udfordring at få et ”retvisende billede”62 af virksomhedens balance på 

baggrund af regnskabet, idet noterne kun giver en indikation af, hvad der i en kreditvurderingssituation bør 

tages med i balancen. Det har især været en udfordring i leasingtunge virksomheder. Udfordringen i at 

foretage de manuelle korrektioner af virksomhedernes balance beskrives endvidere som en tidskrævende 

arbejdsproces i kreditvurderingen.  

Alt i alt kan det konkluderes, at der i kreditvurderinger har været forståelse for forskellen i behandlingen af 

operationel og finansiel leasing som følge af aftalernes forskellige karakteristika, men at 

indregningsmetoderne har medført en række udfordringer og et større tidsforbrug for at tilpasse balancerne 

til et kreditvurderingsperspektiv. IAS 17 har ikke til fulde kunne opfylde de behov, som kreditgiverne har haft 

i forbindelse med vurderingen af virksomhedernes aktiver og generelle finansielle position.   

Som det er beskrevet under spørgsmål 4, giver informanterne udtryk for, at der er en del usikkerhed 

forbundet med vurderingen af værdien af leasingaktiver i forhold til øvrige aktiver. Dette undersøges 

nærmere under spørgsmål 7 omkring regnskabsmæssige skøn. Tilgangen til de regnskabsmæssige skøn er i 

tråd med ovenstående generelle regnskabsmæssige tilgang, hvor det er aktivernes realværdi i forhold til den 

faktiske forpligtelse, der er i højsædet, uanset hvordan det behandles regnskabsmæssigt. Det beskrives, at 

bankerne foretager selvstændige vurderinger af bl.a. aktivernes levetid og værdi samt foretager korrektioner, 

hvis regnskabets tal ikke harmonerer med vurderingen.  

Flere informanter sammenligner vurderingen af leasingaktiver med afskrivningsprincipperne på 

egenfinansierede aktiver, hvor der tages stilling til realismen i værdiansættelsen og eventuelle 

regnskabsmæssigt ”skjulte” værdier63 for at nå frem til den korrekte værdi i et kreditvurderingsperspektiv.  

Denne vinkel er interessant set i lyset af analysen af indholdet i IFRS 16, hvor det er vurderet retvisende, at 

alle leasingaftaler karakteriseres som et aktiv. Set i et kreditvurderingsperspektiv er det derfor naturligt som 

udgangspunkt at behandle leasingaktiver på samme måde som øvrige aktiver. Som det tidligere er 

konstateret, er der dog mange subjektive skøn forbundet med indregningen af leasingaftaler, der kan have 

betydelig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi. Subjektive skøn i form af f.eks. sandsynligheden for 

udnyttelse af forlængelses- og købsoptioner, som kun virksomheden har en reel mulighed for at vurdere.  

Det kan derfor være problematisk at sammenligne vurderingen af leasingaktiver med vurderingen af 

afskrivningspolitikker på øvrige aktiver, idet afskrivninger i langt højere grad baseres på objektive skøn, som 

bankerne i langt de fleste tilfælde har et markedsgrundlag for at vurdere. For at oparbejde det samme 

                                                           
62 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 5: Nordea 
63 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 7: Jyske Bank 
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vurderingsgrundlag omkring leasingaktiver som ved afskrivningspolitikker kræver det derfor et indgående 

kendskab virksomheden og den forretningsmæssige sammensætning. Det vil naturligvis ikke være 

nødvendigt at gå i dybden med alle leasingforhold, da der også i kreditsammenhænge anvendes en 

væsentlighedsbetragtning. Især for leasingtunge virksomheder kan det dog blive et stort og tidskrævende 

arbejde at oparbejde et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag.  

En informant beskriver, at man hidtil så vidt muligt har foretaget korrektioner af operationel leasing ud fra 

leasingkontrakternes korteste periode ud fra et forsigtighedsprincip64. Dette er, som bekendt, ikke 

nødvendigvis et udtryk for leasingaktivets korrekte økonomiske levetid. Der kan derfor argumenteres for, at 

det forhold, at virksomheden selv og i et vist omfang revisionen har taget stilling til levetiden, trods alt er et 

mere korrekt udgangspunkt end blot kontraktens korteste periode. Det giver dog banken mindre råderum 

for at foretage en selvstændig vurdering, medmindre man oparbejder det nødvendige vurderingsgrundlag 

eller holder fast i princippet og tager udgangspunkt i den laveste værdi. Som følge af graden af subjektivitet 

vil det i sidste ende kun være virksomheden, der har det fulde vurderingsgrundlag, og selv virksomhederne 

kan, som tidligere beskrevet, have svært ved at fortage en valid vurdering af de fremtidige forhold.  

Det bør bemærkes, at problemet omkring subjektive skøn forbundet med leasingkontrakter også har 

eksisteret for finansiel leasing efter IAS 17, hvor indregningen i store træk har været den samme. Derudover 

har ikke-udnyttede forlængelses- og købsoptioner skulle noteoplyses til regnskabsbrugers information i både 

IAS 17 og IFRS 16. Problemstillingen er dermed ikke ny for kreditgiver men er blevet mere tydelig i forbindelse 

med implementeringen af IFRS 16, hvor skønnene også omfatter operationelle leasingaftaler. Skønnene 

angående operationelle leasingaftaler vurderes endvidere at være endnu mere subjektive, da der er større 

usikkerhed omkring udnyttelse af optionerne. Det skyldes, at aftalen før forlængelses- og købsoptioner ikke 

løber over størstedelen af aktivets levetid i modsætning til finansiel leasing. Der er dermed en større potentiel 

ændring forbundet med operationelle aftaler.   

Det blev vurderet relevant at drøfte denne problemstilling med informanterne, der blev kontaktet telefonisk. 

Overordnet mente informanterne, at det var en interessant problemstilling og kunne informere, at man var 

bekendt med, at standarden indeholdte betydelige subjektive skøn, men at man endnu ikke havde det fulde 

overblik over standarden. Der var derfor ikke i tilstrækkeligt omfang taget stilling til, hvordan man vil 

håndtere de subjektive skøn.  

På nuværende tidspunkt er holdningen blot, at den iboende risiko forbundet med leasingaktiver vurderes 

højere sammenlignet med øvrige aktiver, uden at det dog har signifikant betydning for kreditvurderingen. 

                                                           
64 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 7: Arbejdernes Landsbank 
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Man afventer et udspil fra virksomhederne og vil tilrettelægge håndteringen herefter. Dette er i tråd med 

regnskabsanalysens konklusioner, hvor det er konstateret, at flere virksomheder endnu ikke har taget endelig 

stilling til standardens konsekvenser for regnskabet. Dette vidner tilmed om standardens aktualitet. Det har 

derfor ikke været muligt endegyldigt at konkludere på bankernes håndtering af standardens 

regnskabsmæssige skøn.  

Hvis der ses bort fra de regnskabsmæssige skøn, relateret til IFRS 16, har kreditgiverne dog i udpræget grad 

taget stilling til, hvilke korrektioner og overvejelser der skal foretages, som følge af den nye standard jf. 

svarene til spørgsmål 8.  

Der er bred enighed blandt informanterne om, at IFRS 16 fjerner behovet for en lang række korrektioner 

relateret til operationel leasing. Flere informanter tager også stilling til, at standarden ændrer flere 

analyseparametre. Det omtales bl.a., at standarden medfører et bedre resultat på EBITDA-niveau, hvilket kan 

have indflydelse på den tidligere omtalte rating. Dette skal der tages højde for i sammenligningssituationer, 

hvor der ikke allerede er foretaget sådanne korrektioner i resultatopgørelsen. 

 Derudover er der fokus på standardens periodemæssige forskydning. Det er tidligere beskrevet, hvordan 

indregningsmetoden medfører flere renter i leasingperiodens begyndelse og færre ved leasingperiodens 

udgang. Forholdet medfører ikke direkte korrektioner men beskrives som et forhold, som kreditgiver skal 

være opmærksom på i deres analyse.  

Det altoverskyggende forhold vedrørende den nye standard er, at den i et betydeligt omfang fjerner behovet 

for tidskrævende korrektioner relateret til operationel leasing i virksomhedernes balance. Det er især dette, 

der lægges vægt på i svarene, når det i spørgsmål 9 belyses om standarden imødekommer behovet for 

korrektioner i kreditvurderingsprocessen. En enkelt informant beskriver, at der til trods for de nye regler 

fortsat vil være behov for at skelne mellem operationel og finansiel leasing ud fra en risikobetragtning65, 

hvilket er en interessant vinkel set i forhold til problemstillingen angående regnskabsmæssige skøn. Det viser, 

at man har fokus på de regnskabsmæssige skøn, selvom procedurerne på området ikke er endeligt fastlagt.  

En anden kreditgiver omtaler desuden indirekte problemstillingen om regnskabsmæssige skøn under 

spørgsmål 10 hvor der spørges, om der kunne gøres yderligere for at imødekomme 

kreditvurderingsprocessen. Her foreslås det, at leasingkontrakternes restløbetid noteoplyses pr år66. Dette 

er interessant, når IFRS 16 i forvejen stiller krav om en noteoplyst forfaldsoversigt i tråd med IFRS 9. På trods 

                                                           
65 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 9: Jyske Bank 
66 Bilag 1: Svar på interviewspørgsmål 10: Spar Nord 
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af forholdsvis omfangsrige notekrav er der dermed tegn på, at kreditgiver ønsker endnu flere oplysninger til 

brug for deres forståelse af virksomhedsforholdene.  

Yderligere notekrav ville muligvis give kreditgiverne større mulighed for at vurdere de regnskabsmæssige 

skøn relateret til løbetid i form af f.eks. forlængelsesmuligheder. Derudover ville det give kreditgiver 

mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til virksomhederne omkring de enkelte kategorier for 

restløbetiden. Sammen med ovenstående risikobetragtning understreger det, at man i 

kreditvurderingsprocessen er opmærksom på vigtigheden af de regnskabsmæssige skøn i analysen.  

Derudover beskrives det under spørgsmål 10, at specielle virksomhedsforhold skal vurderes individuelt, og 

at der kan være særlige brancheforhold, der har indflydelse på kreditvurderingsprocessen. Det understreger, 

at kreditvurderingsprocessen ikke er en slavisk proces med et facit. Processen tager udgangspunkt i nogle 

faste parametre men påvirkes i høj grad af selvstændige forhold. Disse forhold kan både være 

regnskabsmæssige, men kan også bestå af en lang række andre faktorer som f.eks. markedsforhold og 

personsammensætning. Alle disse forhold udgør en analyse af virksomhedens samlede forhold, der i sidste 

ende skal afgøre, om banken har tiltro til at virksomheden kan generere et tilstrækkeligt cash-flow til, at 

banken føler sig tilstrækkeligt sikker på at få sin investering igen.  

Om kreditgivers holdning til IFRS 16 kan det konkluderes, at man er bekendt med og imødeser de 

regnskabsmæssige ændringer, som standarden medfører. Standarden vil som udgangspunkt fjerne behovet 

for en lang række korrektioner relateret til operationel leasing og mindske tidsforbruget i kreditgivningen. 

Standarden medfører dog også analysemæssige udfordringer i form af ændringer i nøgletal og betydelige 

regnskabsmæssige skøn. Kreditgiver har i høj grad taget stilling til, hvordan man vil forholde sig til 

ændringerne i nøgletal. Man har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvordan de subjektive regnskabsmæssige 

skøn skal behandles, ligesom mange virksomheder endnu ikke endegyldigt har besluttet, hvordan man vil 

håndtere standarden. Det vidner om standardens aktualitet, og at markedet er ved at tilpasse sig til de nye 

forhold.  

Standarden medfører dermed både en række fordele og ulemper. Den overordnede holdning blandt 

kreditgiverne er dog, at standarden imødekommer kreditgivers behov i forbindelse kreditvurderingen af 

selskaber med leasingforhold, om end den ikke løser alle udfordringer og korrektionsbehov. Det skyldes, at 

kreditvurderingsprocessen afhænger af virksomhedens individuelle forhold, herunder regnskabsmæssige 

skøn. Disse forhold er naturligvis svære at standardisere, hvilket også kommer til udtryk ved, at det er 

begrænset med forslag til yderligere tiltag, der kunne imødekomme kreditvurderingsprocessen.  

 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 100 af 118 
 

7. Sammenfatning af analysens tre elementer 

Efter en omfattende regnskabsanalyse og en udførlig analyse og diskussion af de foretagne interviews er det 

vurderet hensigtsmæssigt at sammenholde konklusionerne med de identificerede problemstillinger i 

diskussionen af standarden for dermed at opnå en dybere forståelse af analysens 3 enkeltelementer og 

hovedproblemstillingen.   

Det overordnede mål med implementeringen af IFRS 16 er ifølge IASB at forbedre den finansielle 

rapportering vedrørende leasingaktiver og -forpligtelser. I den forbindelse er det overordnede mål at 

sandsynliggøre, hvorvidt dette er tilfældet, når kreditgiver fungerer som regnskabsbruger.  

Det er tidligere konstateret, at indregningen af operationelle leasingaftaler i henhold til IFRS 16 giver visse 

regnskabsmæssige udfordringer. Udfordringerne består bl.a. i, om indregningen af operationelle 

leasingaktiver overhovedet overholder indregningskriterierne for et aktiv. Tidligere, ved anvendelsen af IAS 

17, har dette beroet på en vurdering af, hvorvidt den økonomiske risiko og retten til afkast var overført til 

leasingtager.  Ved IFRS 16 lægges der mere vægt på, hvorvidt leasingtager har overtaget den reelle brugsret 

til aktivet.  

Den afgørende ændring af tilgangen til indregning og den afledte regnskabsmæssige usikkerhed giver 

anledning til en overvejelse af, hvorvidt overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 er samfundsmæssig rentabel i et 

kreditgiverperspektiv.  

Implementeringen af IFRS 16, og de opgaver som følger heraf, har vist sig at kræve en del ressourcer for 

selskaberne. For at retfærdiggøre dette skal ressourceforbruget opvejes af fordele for regnskabsbrugerne i 

form af et forøget retvisende billede, der som minimum svarer til de forbrugte ressourcer i selskaberne. Med 

andre ord skal input som minimum matche output, for at implementeringen er rentabel på et 

samfundsøkonomisk plan. Output i denne situation er helt specifikt de fordele, som kreditgiver opnår ved 

den nye regnskabsstandard i kreditvurderingsprocessen.  

Nogle selskaber kan have den holdning, at de forbrugte ressourcer ved implementeringen af IFRS 16 ikke står 

mål med de fordele, som en regnskabsbruger som kreditgiver opnår ved det forøgede retvisende billede. Der 

er derfor en risiko for, at de i større eller mindre grad vil forsøge at omgå betingelserne for at indregne for at 

spare ressourcerne.  

Fremadrettet forventes det dog, at indholdet af IFRS 16 i samarbejde med markedskræfterne vil udhule 

incitamenterne for omgåelse. Trods begrænsede muligheder for omgåelse af standardens indhold er der 



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 101 af 118 
 

fortsat risiko for, at regnskabet ikke udviser et sammenligneligt og retvisende billede af selskabernes 

leasingaktiver og -forpligtelser. 

Det skyldes, at de regnskabsmæssige skøn i forbindelse med IFRS 16 i højere grad end for finansiel leasing 

efter IAS 17 har vist sig at være en udfordring for både selskaberne og regnskabsbrugerne.  For selskaberne 

kommer det bl.a. til udtryk i de overvejelser, der skal foretages i relation til indregning af forlængelses- og 

købsoptioner. Dette leder videre til kreditgiver, hvis udfordringer består i at vurdere selskabernes 

regnskabsmæssige skøn, der ofte er udpræget subjektive, og den usikkerhed der er forbundet med skønnene.   

Problemstillingerne identificeret i ovenstående kan summeres op i følgende punkter, der vil blive belyst ud 

fra analysens 3 enkeltelementer. 

1.  Overholder indregningen kriterierne for et aktiv 

2. Input kontra output 

3. Mulighed for omgåelse af reglerne 

4. Regnskabsmæssige skøn 

 

Ad.1 – Overholder indregningen kriterierne for et aktiv 

Det er i gennemgangen af de to regnskabsstandarder diskuteret, om indregningen af alle leasingaftaler, 

uanset type, overholder indregningskriterierne for et aktiv. Herunder særligt indregningen af operationelle 

leasingaftaler. Diskussionen heraf beskriver, at problematikken består i om de økonomiske fordele i 

tilstrækkeligt omfang tilfalder leasingtager, og især om leasingaktivet er i leasingtagers kontrol. 

I diskussionen af regnskabsstandarden beskrives det, at leasingkontrakternes konkrete indhold ikke har 

skiftet karakter i overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Det er alene den regnskabsmæssige opfattelse af 

leasingaftalerne, som har ændret sig. Tidligere har der været stort fokus på, om der skete overdragelse af 

potentielle afkast til leasingtager, og om leasingtager havde den økonomiske risiko forbundet med aktivet. 

Fremadrettet med IFRS 16 vil fokus i stedet være flyttet til, hvorvidt selskabet har overtaget den reelle 

brugsret til aktivet. I forhold til kontrol og de forventende fremtidige økonomiske fordele er det dermed 

brugsretten, der tillægges værdi frem for risiko og potentielt afkast. Det er i diskussionen vurderet, at 

operationelle aftaler objektivt set, og uagtet af standardernes formulering, opfylder kriterierne for et aktiv. 

Vurderingen er dog ikke entydig.   

Det ændrede fokus giver derfor anledning til at se nærmere på, om det alene er IASB & IFRS’ syn på 

leasingaftaler, som er ændret, eller om det også gør sig gældende for regnskabsbrugerne, og herunder særligt 

kreditgiverne.  
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I interviewet med kreditgiverne bliver disse spurgt til deres holdning til ”almindelige” aktiver kontra 

leasingaktiver, og om der i deres øjne er en forskel på aktivtyperne. Derudover bliver de spurgt, om der ses 

en forskel mellem operationel og finansiel leasing. I deres besvarelser heraf giver kreditgiverne ikke udtryk 

for en synderlig forskel i tilgangen til disse aktiver, hverken historisk set eller fremover. Det beskrives, at der 

er en større usikkerhed forbundet med leasingaktiver i forhold til øvrige aktiver, samt at finansiel leasing har 

flere ligheder med øvrige finansieringsformer. Forholdet tillægges dog ikke særlig betydning i 

kreditvurderingsprocessen, hvor de alle betragtes som aktiver. For bankerne er det ikke direkte afgørende, 

hvordan aktiver er finansieret, men i højere grad hvilken værdi og pengestrøm aktivet skaber for 

virksomheden, samt hvilken forpligtelse der er forbundet med aktivet.  

Med andre ord er den regnskabsmæssige opfattelse af leasingaktiver uændret for kreditgiverne. 

Implementeringen af IFRS 16 er dermed i højere grad et udtryk for, at IASB og IFRS har nærmet sig 

kreditgiverne i deres opfattelse af leasingaftaler som aktiver uanset leasingaftalens indhold. 

Regnskabsanalysen viser, at der rent beløbsmæssigt har været langt imellem de forskellige opfattelser af 

aktiver.  

 

Ad.2 – Input kontra output  

I regnskabsanalysen er det ved gennemgang af årsrapporterne konstateret, at arbejdet med opgørelsen af 

selskabernes leasingforpligtelser er meget omfattende og tidskrævende. Størstedelen af case-

virksomhederne har på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet for 2017 ikke kendskab til de faktiske 

konsekvenser af implementeringen.   

Denne øgede arbejdsbyrde for selskaberne giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved om input matcher 

output ved implementeringen af IFRS 16. Input i form af ressourcer anvendt i virksomhederne og output i 

form af en forøget sammenlignelighed og retvisende billede af selskabets leasingaktiver og -forpligtelser til 

kreditgivers fordel.  

For de selskaber, som bliver påvirket af implementeringen, vil der unægtelig være en øget arbejdsbyrde. For 

at imødekomme denne arbejdsbyrde i nogen grad er der blandt andet indsat lempelsesregler i forbindelse 

med implementering, en nedre grænse for, hvornår leasingaftalerne skal indregnes på USD 5.000, samt 

mulighed for ikke at indregne kortfristede leasingaftaler. Fra central side er man dermed klar over, at der en 

administrativ byrde forbundet med standarden. IASB er dog ikke tvivl om, at input matcher output. 

Vurderingen i diskussionen af standarden er ligeledes, at output opvejer input. Forholdet er dog i høj grad en 

vurderingssag i de enkelte tilfælde.  
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For kreditgiver tegner der sig heller ikke umiddelbart et entydigt billede af, om værdien af de indregnede 

leasingaftaler matcher selskabernes administrative arbejde. I interviewet er kreditgiverne spurgt til, i hvor 

høj grad de mener, at IFRS 16 imødekommer behovet for korrektioner i kreditvurderingsprocessen. Svaret 

herpå er, at der fortsat skal laves korrektioner til regnskaberne, og at der skal indhentes yderligere 

oplysninger omkring de regnskabsmæssige skøn, som er lagt til grund for indregningen. Kreditgivernes er dog 

enige i, at indregningen har lettet kreditvurderingsarbejdet og det tidsmæssige forbrug, ved at den 

regnskabsmæssige indregning er foretaget, og at relevante nøgletal allerede i nogen grad er justeret. 

Kreditvurderingsprocessen består dog af mange elementer, hvor alle forhold ikke nødvendigvis er talbaseret. 

IFRS 16 har dermed ikke fjernet alle kreditgivers behov for korrektioner men har elimineret en del manuelt 

arbejde i processen. Standarden har dog også medført nye udfordringer i form af håndtering af f.eks. 

regnskabsmæssige skøn.  

For at input skal matche output for kreditgiver, skal arbejdsbyrden være mindsket eller informationsniveauet 

øget. IFRS 16 har både mindsket den manuelle arbejdsbyrde og skabt et øget informationsniveau i form af 

virksomhedens egen vurdering af værdien af de indgåede leasingaftaler. Standarden har dog også medført 

en række vurderingsmæssige udfordringer, som også medfører arbejdshandlinger. Om færre manuelle 

korrektioner og mere information opvejer de vurderingsmæssige udfordringer er i høj grad en vurderingssag. 

Overordnet set vurderes det at input matcher output for kreditgiver som regnskabsbruger.   

 

Ad.3 – Mulighed for omgåelse af reglerne 

Ved IAS 17 var det i nogle tilfælde et strategisk valg for virksomhederne, om det enkelte aktiv skulle leases 

finansielt eller operationelt. Man gav dermed virksomheder et teoretisk råderum til at indgå leasingaftaler, 

hvor der ikke skulle foretages regnskabsmæssige indregning. 

Som det er beskrevet i regnskabsanalysen, var det tidligere muligt for selskaber som DSV A/S at føre en 

bevidst asset-light strategi baseret på operationelle leasingaftaler, der dermed ikke var regnskabsmæssigt 

indregnet. I regnskabsanalysen er det klarlagt, at DSV A/S skal indregne leasingaktiver for cirka 7.000 

millioner kroner, som tidligere har været klassificeret som operationelle leasingaftaler. Fremadrettet vil 

leasingaftalernes type dermed have en markant mindre betydning og en strategi, som den DSV A/S 

praktiserer, vil derfor ikke have samme effekt på regnskabet.  

Der findes dog også tilfælde, hvor indgåelsen af leasingaftaler ikke blot er baseret på en strategi, men hvor 

leasingaftaler, som bør indregnes, bevidst forsøges behandlet anderledes for at undgå indregning. Som 

beskrevet i diskussionen af standarden vurderes det dog, at indholdet af IFRS 16 i samarbejde med 
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markedskræfterne udhuler omgåelsesmulighederne. Omgåelsesforsøget kunne eksempelvis bestå i, at 

kontrakten var formuleret som en servicekontrakt eller at leasingaftalen løber under 12 måneder. Det 

fremgår dog helt klart af regnskabsstandarden, at det er de faktiske forhold og ikke kontraktens formulering, 

som styrer den regnskabsmæssige behandling. Derudover vurderes det, at leasinggiver vil kræve en højere 

pris i de tilfælde, hvor leasinggivers usikkerhed øges. Risikoen for omgåelse af reglerne i IFRS 16 vurderes 

derfor minimal.  

For kreditgiver vil omgåelse af reglerne betyde et mindre retvisende billede af virksomhedens faktiske 

leasingengagementer. I interviewet af kreditgiver er der dog ingen tegn på, at kreditgiver frygter for omgåelse 

af reglerne. Dette bygges på, at forholdet ikke omtales i svarene generelt, kombineret med at kreditgiver ikke 

i udpræget grad har forslag til, hvilke yderligere tiltag der med fordel kunne implementeres. Det vurderes 

derfor, at kreditgiver er enig i vurderingen. 

 

Ad.4 – Regnskabsmæssige skøn  

Indregning af leasingaktiver og de tilhørende forpligtelser vil fremadrettet være behæftet med en række skøn 

og indeholder dermed også en række forhold, som kreditgiver ikke har direkte mulighed for at få indgående 

kendskab til, da der i mange tilfælde er tale om forhold af subjektiv karakter.   

Alle disse skøn er beskrevet og diskuteret i gennemgangen af regnskabsstandarden, og udfordringerne med 

disse er bekræftet i de interviews, der er afholdt med kreditgiverne. Kreditgiverne giver udtryk for, at de skal 

foretage en selvstændig beregning af de enkelte aktivers værdi for at afgøre, hvorvidt der er sammenhæng 

med den regnskabsmæssige værdi.  

En lang række af disse regnskabsmæssige skøn vedrører fremtidige forhold for selskaberne og kan derfor 

være udfordrende at klarlægge. Dette leder tilbage til, hvorvidt input matcher output, når der tages højde 

for de udfordringer, som selskabet har ved indregningen, og de nye arbejdsopgaver som kreditgiver har fået 

ved vurdering af de regnskabsmæssige skøn.  

I regnskabsanalysen er det konstateret, at mange af virksomhederne til årsregnskabet 2017 ikke havde det 

fulde overblik over deres leasingaftaler og dermed ikke kunne afgive de komplette oplysninger. Dette kan 

muligvis hænge sammen med de mange og udfordrende skøn, som skal foretages i forbindelse med 

indregningen af hver enkelt aftale.  
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Det er netop også disse mange skøn, som kreditgiverne giver udtryk for, at de er interesseret i at få oplyst. 

De regnskabsmæssige skøn er afgørende for, at kreditgiver kan foretage den mest korrekte værdiansættelse 

af aktiverne i virksomheden og foretage kreditvurderingen på baggrund heraf.  

Det er ikke kun regnskabsmæssige skøn, som er opgjort ud fra selskabets forventninger til fremtiden. Det 

samme gælder for variable omkostninger, som eksempelvis er baseret på omsætning eller brugen af de 

enkelte aktiver. Den usikkerhed, som relaterer sig hertil, er så væsentlig, at disse ikke skal indregnes i 

modsætning til de øvrige regnskabsmæssige skøn. Dette skaber en skævvridning i forhold til øvrige 

sammenlignelige aftaler uden variable elementer.  

I regnskabsanalysen beskrives det, hvorledes at skøn, som er behæftet med særlig usikkerhed, med fordel 

kan oplyses i noterne i årsrapporten. Dette er fint i tråd med de ønsker, som kreditgiver har. Kreditgiverne 

har i de foretagne interviews givet udtryk for, at de ønsker yderligere oplysninger vedrørende selskabets 

leasingaftaler, på trods at der er forholdsvis omfangsrige notekrav i forvejen. IFRS 16 løser mange af 

kreditgivers problemer. Forholdet viser dog, at standarden ikke er komplet i forhold til kreditgivers behov.  

Spørgsmålet er dermed, om det er muligt at efterleve kreditgivers oplysningsønsker, og om der kan gøres 

yderligere for at imødekomme kreditgivers behov i kreditvurderingsprocessen.  
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8. Konklusion 

IASB har brugt mange ressourcer på at udarbejde IFRS 16 for at standarden kan få den ønskede effekt på 

regnskabsaflæggelsen. Ønsket med implementeringen af IFRS 16 har været, at de aktiver, som virksomheden 

reelt råder over, fremgår af balancen for dermed at forbedre den finansielle rapportering vedrørende 

leasingaktiver og -forpligtelser.  

IASB forventer, at IFRS 16 får betydelig indflydelse på regnskabet. Implementeringen påvirker derfor ikke kun 

virksomhederne men også beslutningsgrundlaget hos regnskabsbruger. Regnskabsbrugere består af en lang 

række interne og eksterne interessenter, der har mere eller mindre indflydelse på virksomheden. En af de 

afgørende regnskabsbrugere, der har stor indflydelse på både virksomheden og i et samfundsmæssigt 

perspektiv, er kreditgiver.  

For kreditgiver består de væsentligste forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16 i, at alle leasingaftaler uanset form 

skal indregnes. Efter IAS 17 var principperne for indregning forskellige afhængigt af, om aftalen havde 

karakter af finansiel eller operationel. Finansielle aftaler skulle indregnes i balancen, som ethvert andet aktiv, 

mens operationelle aftaler blot skulle noteoplyses og udgiftsføres i resultatopgørelsen i takt med, at de 

enkelte leasingydelser forfaldt. Finansielle aftaler karakteriseres som en kontrakt, hvor alle væsentlige risici 

og afkast forbundet med aktiver overdrages til leasingtager, uanset om ejerskab overdrages ved 

leasingperiodens udløb. Alle øvrige aftaler er operationelle.  

IFRS 16 skelner ikke mellem finansiel og operationel leasing. Alle leasingaftaler indregnes derfor i balancen. 

Belægget for at indregne alle aftaler er, at der lægges vægt på selve brugsretten frem for overdragelse af alle 

væsentlige risici og afkast. Det giver anledning til en række overvejelser i forhold til 

sammenligningsgrundlaget og det retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling.  

Det ændrede fokus fra overdragelse af risici og afkast til brugsretten af aktivet skaber nogle udfordringer i 

forhold til de generelle indregningskriterier for et aktiv. I den forbindelse opstår der tvivl om kriterierne 

angående kontrol og fremtidige økonomiske fordele. Afgørelsen er ikke entydig, men det vurderes, at 

brugsretten er central for kategoriseringen som et aktiv, og at begrænsningen i kontrol og fremtidige 

økonomiske fordele for operationelle aftaler afspejles i den lavere indregningsværdi.  

IFRS 16 giver dermed et mere retvisende billede af leasingaktiver og -forpligtelser sammenlignet med sin 

forgænger og forbedrer sammenligningsgrundlaget. Standarden medfører dog også en række administrative 

byrder i forbindelse med indregningen. Der kan derfor opstå tvivl, om det forøgede retvisende billede står 

mål med de ressourcer, som indregningen kræver. Til trods for de mange anvendte ressourcer vurderes 
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beslutningsgrundlaget for regnskabsbruger forbedret i en sådan grad, at det opvejer ressourceforbruget. En 

vurdering der deles i IASB. 

IFRS 16 skaber dog også nye udfordringer for regnskabsbruger. Indregning af leasingaftaler er behæftet med 

mange væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Flere af skønnene er centreret om fremtidige 

forhold, der kan være svære at vurdere for både virksomhed og især en regnskabsbruger som kreditgiver. 

Derudover medfører det fremtidige aspekt en stor grad af subjektivitet i vurderingerne.  

Problematikken omkring de regnskabsmæssige skøn er ikke ny, idet forholdet også eksisterede under 

finansiel leasing efter IAS 17. Der vurderes imidlertid at være større usikkerhed forbundet med vurderingen 

af operationelle aftaler, hvorfor problematikken er blevet mere udtalt med implementeringen af IFRS 16. De 

regnskabsmæssige skøn er dog nødvendige, for at regnskaberne udviser et retvisende billede af 

virksomhedernes leasingaktiver og -forpligtelser. 

At der er mange regnskabsmæssige skøn forbundet med indregning i tråd med IFRS 16, vurderes også at 

være en af årsagerne til, at langt størstedelen af de analyserede virksomheder endnu ikke har det fulde 

overblik over effekten af standarden. Implementeringen er med andre ord fortsat i det indledende stadie.  

Til trods for den begrænsede information har regnskabsanalysen alligevel vist en forholdsvis entydig 

påvirkning af regnskabernes nøgletal. Som følge af stigningen i aktiver og rentebærende gæld har standarden 

indflydelse på solvensgraden. Derudover påvirkes EBITDA som følge af skriftet i klassifikation fra 

omkostninger til afskrivninger og renter.  

Der vurderes generelt at være en proportional sammenhæng mellem virksomhedens forretningsområde og 

IFRS 16’s indflydelse på nøgletal. Det betyder, at aktivtunge virksomheder som transport- og 

detailvirksomheder vil opleve en stor påvirkning, mens brancher såsom IT og medicinal, der ikke er afhængig 

af den samme mængde leasingaktiver, vil blive påvirket i mindre grad. Størstedelen af de analyserede 

virksomheder, der vurderes at være et repræsentativt udsnit af de danske virksomheder, som aflægger 

regnskabs efter IFRS, påvirkes i så høj grad, at det isoleret set vurderes at have indflydelse på 

beslutningsgrundlaget hos kreditgiver. Her er kreditgiver især interesseret i solvensgraden.  

Regnskabsanalysen har dog også vist nogle udsving i forhold til det forventede. Finansieringsstrategier, såsom 

at have mindst muligt kapital bundet i anlægsaktiver, har ikke haft den ventede effekt ved implementeringen 

af IFRS 16, da indregningen ikke har været signifikant anderledes i forhold til sammenlignelige virksomheder 

uden den udmeldte finansieringsstrategi. Derudover har der for de enkelte virksomheder været markante 

udsving i effekten i forhold til, hvad der forventes for branchen. Det vidner om, at der er særlige individuelle 

forhold og regnskabsmæssige skøn, som gør, at implementeringen af IFRS 16 ikke blot kan sættes i system.  
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De regnskabsmæssige skøn og individuelle forhold er kreditgiver opmærksom på. Inden implementeringen 

af IFRS 16 har kreditgiver indregnet alle operationelle leasingaftaler på baggrund af regnskabets oplysninger 

samt kendskabet til virksomheden og branchen. Derudover har man generelt taget stilling til 

værdiansættelsen af aktiver. Disse korrektioner er foretaget for, uagtet af regnskabsprincipper, at skabe et 

retvisende billede i et kreditvurderingsperspektiv. Det afgørende er aktivernes reelle værdi og levetid i 

forhold til forpligtelsen.  

At operationelle leasingaftaler fremover indregnes i balancen og påvirker nøgletal, er dermed ikke nyt for 

kreditgiver. Korrektionerne har dog været en udfordrende og tidskrævende proces og har hovedsageligt 

været baseret på estimater, da viden om det konkrete indhold af leasingaftalerne har været begrænset til 

trods for branchekendskab og forholdsvis omfangsrige noteoplysninger.  

Implementeringen af IFRS 16 fjerner for kreditgiver behovet for en lang række manuelle korrektioner og 

mindsker tidsforbruget i kreditvurderingsprocessen. Derudover styrkes kreditgrundlaget ved, at 

virksomhederne selv har taget stilling til indregning af leasingaftalerne. Disse forhold imødeser kreditgiver.  

IFRS 16 har dog også medført en række nye udfordringer og usikkerhed, der især er relateret til de 

regnskabsmæssige skøn. Det har kreditgiver endnu ikke taget endeligt stilling til, hvordan man vil håndtere 

og afventer et udspil fra virksomhederne, hvis overvejelser i de fleste tilfælde også er i det indledende stadie.  

Det kan dermed konkluderes, at IFRS 16 imødekommer kreditgivers regnskabsmæssige behov i 

kreditvurderingsprocessen. IFRS 16 skaber dog også nogle nye udfordringer i forbindelse med håndteringen 

og vurderingen af de indregnede leasingaftaler. Her er de regnskabsmæssige skøn den altoverskyggende 

udfordring, som kreditgiver ikke endegyldigt har taget stilling til, hvordan man vil håndtere. Derudover fjerner 

IFRS 16 ikke alle korrektionsbehov. Det vidner om, at kreditvurdering ikke er en fast proces, der kan sættes i 

system, men afhænger af mange individuelle forhold. Disse forhold er svære at standardisere i en 

regnskabsstandard og er et udtryk for leasingaftalernes iboende risiko. IFRS 16 opfylder dermed ikke alle 

kreditgivers behov relateret til leasingaftaler, men det er svært at se, hvad der kan gøres yderligere. Dette 

underbygges endvidere af, at det er begrænset med forslag til yderligere tiltag fra kreditgivers side.  
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9. Perspektivering 

Jf. koalitionsmodellen har virksomheder mange interne og eksterne interessenter, som i forskelligt omfang 

er interesserede i virksomhedernes finansielle position og dermed fungerer som regnskabsbrugere. 

Problemstillingen er centreret om kreditgiver. Mange af de øvrige interessenter er dog ligeledes påvirket af 

IFRS 16 i deres beslutningsgrundlag.  

En af disse interessenter er virksomhedens investorer. Som det tidligere er beskrevet, baseres investorers 

værdiansættelse af virksomheder i høj grad på EBITDA, der, som vist i regnskabsanalysen, bliver påvirket i 

betydelig grad.  

Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvordan IFRS 16 påvirker investors cash-flowanalyse og 

dermed investors beslutningsgrundlag. Forholdet kunne udgøre en problemstilling i sig selv og ville kunne 

opbygges på samme måde som nærværende problemstilling.  

Det ville være relevant først at redegøre og efterfølgende analysere og diskutere standardens indhold ud fra 

et investorperspektiv. Herefter kunne relevante virksomheder udvælges og analyseres ud fra de nøgletal, der 

er afgørende for investor. Slutteligt kunne potentielle investorer interviewes omkring deres tilgang til 

vurdering og værdiansættelse af virksomheder, samt hvordan IFRS 16 påvirker beslutningsgrundlaget. Dette 

ville potentielt lede til en konklusion om, hvorvidt IFRS 16 imødekommer investors regnskabsmæssige behov 

i forbindelse med vurdering af virksomheder, der anvender leasing.  

Som det tidligere er beskrevet, er effekten af IFRS 16 dog usikker, da den beregnede værdiansættelse kun er 

et udgangspunkt for vurdering og værdiansættelse i en proces, der består af mange parametre. Set med 

danske øjne kan det desuden diskuteres, om problemstillingen er interessant, idet hovedparten af de danske 

virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, er børsnoteret. Aktiernes handles dermed på et reguleret 

marked, hvorfor der er endnu flere parametre, der har indflydelse. Det er derfor usikkert om IFRS 16, der har 

været ventet længe, overhovedet vil have en effekt på værdiansættelsen og håndteringen af aktierne. 

Problemstillingen vil derfor være mere relevant i det tilfælde, hvor IFRS 16 implementeres i 

Årsregnskabsloven.  
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11. Bilag  

11.1 Bilag 1 – Bankernes interviewsvar  

Generelle oplysninger: 

Navn: 

Nordea: Michael Wulff Olsen (supplerende svar: Michael Emil Svensson) 

Jyske Bank: Lis Madsen og Kim Lund Nielsen 

Spar Nord: Bjarne Borup Jensen 

Arbejdernes landsbank: Mark Stenild Hammer og Jens Tugsen 

Titel: 

Nordea: Nordea Finans | Vendor team (supplerende svar: Head of Credit) 

Jyske Bank: Senior fagansvarlig og Områdedirektør, Jyske Finans Kunder og Service 

Spar Nord: Kreditkonsulent 

Arbejdernes landsbank: Kreditrådgiver 

Alder: 

Nordea: 61 år 

Jyske Bank: 62 og 58 år 

Spar Nord: 54 år 

Arbejdernes landsbank: 26 år og 55 år 

Uddannelse: 

Nordea: Skattevæsenet 

Jyske Bank: Bankuddannet og Bankuddannet  + HD i finansiering og kreditvæsen 

Spar Nord: HD( R ) – PRE MBA 

Arbejdernes landsbank: HD i finansiering og Cand. Merc. Finansiering 
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Anciennitet: 

Nordea: 33 år 

Jyske Bank: + 40 år og Næsten 40 år 

Spar Nord: 12 år i kreditafdeling. 

Arbejdernes landsbank: 7 og 31 år 

Øvrig erfaring: 

Nordea: Skat/moms og leasing 

Jyske Bank: + 25 år i Jyske Finans, Tidligere arbejdet i Jyske Banks centrale kreditfunktion, udpeget som 

sagkyndig dommer under Vestre Landsret og + 25 år i Jyske Finans, Indgår og har indgået i flere 

arbejdsgrupper og udvalg i Finans og Leasing der er leasingbranchens interesseforening, undervist dommere 

i leasing, udpeget som sagkyndig dommer under Vestre Landsret 

Spar Nord: 2 år som pantefoged, 3 år som revisor, 16 år som økonomichef og 3 år som erhvervsrådgiver 

Arbejdernes landsbank: Vi er begge kreditrådgivere i kreditafdelingen 

1. Er du bekendt med de nye regler for indregning af leasingaktiver, jf. IFRS 16, gældende for selskaber, der 

aflægger regnskab efter IFRS? 

Nordea: Ja.  

Jyske Bank: Ja vi er bekendt med de nye regler, som gælder for børsnoterede virksomheder, men som øvrige 

virksomheder kan vælge at benytte.  

Spar Nord: Ja.  

Arbejdernes Landsbank: Ja.  

2. Hvor ofte foretager du/I kreditvurderinger, hvor leasing indgår i regnskabet for leasingtager, enten i 

form af indregnede aktiver eller noteoplyste eventualforpligtelser? 

Nordea: Når vi foretaget en manuel regnskabsanalyse, så vil vi som en integreret del af analysen opskrive 

virksomhedens balance med de noteoplyste leasingaktiver, ofte som en tilnærmet værdi.  

Jyske Bank: Det gør vi dagligt. Ca. 5-10 sager pr. dag. Vi har egen kreditfunktion.  

Spar Nord: Ca. 25 % af sagerne. 
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Arbejdernes Landsbank: Vi skønner, at der i ca. 15 % af vores erhvervssager med debetengagement af en vis 

størrelse er væsentlige leasingforpligtelser som har en indflydelse på kreditvurderingen. I antal vil det svare 

til underkanten af 1.000 stk., hvoraf i gennemsnit ca. 20 sager har en størrelsesorden så de kommer forbi 

den enkelte kreditrådgiver i kreditafdelingen. (Vi er 10 kreditrådgivere). Det er de kundeansvarlige 

kreditrådgivere i filialledet, der i praksis foretager regnskabsanalysen og beskriver oplægget til 

kreditvurderingen. 

3. Har det indflydelse på jeres kreditvurderingsanalyse, om der er tale om operationel eller finansiel 

leasing? Hvis ja, hvordan? 

Nordea: Nej det har det egentlig ikke. Det er den finansielle forpligtelse vi forholder os til.  

Jyske Bank: Ja, ved operationel leasing er det alene de løbende lejeydelser der indgår i vurderingen, mens 

finansiel leasing sidestilles med lån rent kreditmæssigt og til dels regnskabsmæssigt. Hvis leasing alene er 

anført under eventualforpligtelser indregnes de i balance/nøgletal i vores analyse.  

Spar Nord: Banken er tilbageholdende med operationel leasing, da der ikke er pligt til tilbagekøb, det sker 

dog på værdifaste og let omsættelige aktiver, hvor risikoen er begrænset eller i det omfang leverandøren 

stiller en tilbagekøbsgaranti. 

Arbejdernes Landsbank: Ja, grundet finansiel leasing fremgår af balancen og dermed har påvirkning direkte i 

egenkapital og soliditet.  

Ved operationel leasing foretages korrektioner i balancen, således at der i kreditvurderingsanalysen fremgår 

selskabets reelle egenkapital og soliditet.   

4. Ser du/I nogen forskelle i et leasingaktiv og et almindeligt aktiv i forhold til en kreditvurderingsproces? 

Hvis ja, hvilke? 

Nordea: Nej det gør vi ikke. For ca. 40 år siden begyndte leasing at blive anvendt som finansieringsform i 

Danmark, før det var alle aktiver indregnet i regnskabet. Dengang diskuterede man også hvorvidt det ville 

påvirke regnskabslæsningen, blot med modsat fortegn.  

Jyske Bank: Et finansielt leasingaktiv og et lånefinansieret aktiv kan sidestilles, dog med en vis usikkerhed om 

anvisningspligt ved udløb gøres gældende på leasingaktivet, hvilet har betydning for evt. friværdi. De 

operationelle – se punkt 3.  

Spar Nord: Principielt ikke, det handler om udbetaling og løbetid på lån/leasingaftalen samt restgæld på 

kontrakt/lån i forhold til aktivets reelle levetid.  



IFRS 16’s indflydelse på kreditvurdering 

 

Side 115 af 118 
 

Arbejdernes Landsbank: Der er forskelle mellem et leasingaktiv samt et almindeligt aktiv, da virksomheden 

ved almindelige aktiver har et aktiv fortsat, og de har muligheden  

for at kunne bruge/sælge dette med større fleksibilitet over tid. Ved et leasingaktiv, så har virksomheden ikke 

de samme muligheder. Der er dog også tilfælde, hvor bestemte aktiver eller gældende i bestemte 

markedsforhold er billigere at leje/lease end at eje. Vi prøver så godt som muligt at følge med i udviklingen i 

disse markedsforhold. 

5. Har du/I tidligere vurderet, at reglerne for indregning af leasing har været et problem i forhold til en 

kreditvurderingsproces? Hvis ja, hvorfor? 

Nordea: Det har tidligere været en udfordring at få et retvisende billede af virksomhedens balance, da 

operationel leasing ikke skulle balanceføres. Noterne kunne dog ofte give en indikation af, hvad man som 

kreditafdeling burde tage med i ”balancebeskrivelsen”. Vi har navnlig set udfordringen, hvor der var tale om 

aktiver inden for kategorien som lastbiler, containere, trailere og fly. Altså virksomheder hvor en stor del af 

aktiverne udgøres af aktiver der er leasingegnede.  

Jyske bank: Ikke et decideret problem, men større tidsforbrug ved manuel omregning af balanceposter og 

nøgletal.  

Spar Nord: Banken har altid tillagt leasingforforpligtelsen i kundens balancen og forholdt sig til en evt. 

friværdi/underværdi på leasingaktiverne i forhold til gælden. Praksis er i princippet blevet stadfæstet ved de 

nye regler.  

Arbejdernes Landsbank: Det har tidligere været en udfordring, at der skulle foretages manuelle korrektioner 

i alle sager med væsentlige operationelle leasingforpligtelser.  

Det har medført en øget arbejdsproces i kreditvurderingsprocessen og stiller store krav til 

erhvervsrådgivernes kompetencer og viden om virksomheden og markedsforhold. 

6. Hvilke korrektioner relateret til leasing er der tidligere blevet foretaget i din/jeres 

kreditvurderingsproces? Og hvorfor? 

Nordea: Dybest set vedrører indregningen eller ej, af leasingforpligtelsen kun egenkapitalens størrelse. Det 

er kun ét aspekt i en større proces. Lige så vigtigt er indholdet i den resterende egenkapital og vurderingen 

af om den kun er ”regnskabsmæssig mulig” iht regnskabsstandarder, eller den er reel i konkurssituation. 

Hermed menes immaterielle aktiver såsom aktivering af f.eks. udviklingsomkostninger. Det er ikke svært at 

vurdere en aktivtung virksomhed med f.eks. leasingforpligtelser, det er væsentligt sværere med 

internetvirksomheder osv. 
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Jyske Bank: Se punkt 3.  

Spar Nord: Banken har hele tiden forholdt sig til leasingaktivernes realværdi ift. Restgæld og scrapværdi i 

kreditvurderingen af kundens økonomi. Var der ubalance korrigeres kundens balance herfor og EK og 

soliditet.  

Arbejdernes Landsbank: Vi foretager korrektioner i virksomhedernes balancer ved væsentlige operationelle 

leasingforpligtelser for at kunne vurdere selskabets reelle egenkapital og soliditet. Ved væsentlige 

operationelle leasingkontrakter mener vi specielt de tilfælde, hvor korrektionen vil medføre en ændring i 

kundens rating og derved har betydning for kreditvurderingen og de vilkår, der vil gælde for engagementet 

fremadrettet. Korrektionerne har ligeledes den effekt, at der sker en mere ensartet og fair behandling af 

regnskabsudviklingen over tid og ved sammenligning af nøgletal blandt sammenlignelige erhvervskunder. 

Korrektioner vil ligeledes naturligt skulle indgå I de særlige tilfælde, hvor der stilles specifikke nøgletalskrav 

til kunden (covenants) og definitioner / beregningsmetoder skal være aftalt med kunden. 

7. Har regnskabsmæssige skøn (f.eks. levetid) indflydelse på analyseprocessen? Hvis ja, hvordan? 

Nordea: Vi forholder os til virksomhedens afskrivningspolitik i henhold til regnskabet. Er den inden for de 

forventede, så vil vi ikke gøre anmærkninger om det.  

Jyske Bank: Ja på samme måde som eksempelvis afskrivningsprincipper har ved lejet udstyr. Vi skal forholde 

os til realismen i værdiansættelsen, herunder eventuelle skjulte værdier.  

Spar Nord: Aktiverne regnskabsmæssige skøn på levetid og værdi sammenholdes altid med bankens egne 

vurderinger af disse, og er der ubalance korrigerer banken herfor til bankens vurderinger.  

Arbejdernes Landsbank: Ja, levetiden har stor betydning for korrektionen i selskabets balancer, da vi har 

foretaget korrektioner ud fra den korteste periode af leasingkontrakterne,  

hvilket ikke altid svarer til aktivets økonomiske levetid. I regnskabsanalyse tekster vurderer vi generelt på 

afskrivningsprofilen på virksomhedens aktiver uanset om de er leaset eller ej. 

8. Hvilke korrektioner relateret til leasing foretages/planlægges foretaget efter den nye standard i en 

kreditvurderingsproces? – Har udsving i forhold til tidligere i eksempelvis 

EBIT/EBITDA/Soliditetsgrad/finansielle omkostninger nogen påvirkning? 

Nordea: Efter IFRS 16 vil vi se udsving i det omfang vi ikke allerede har indlagt operationel leasing i vores 

analyser. For de brancher der i vid udstrækning har finansieret sig med operationel leasing vil vi naturligvis 

se markante ændringer. Men det har været ventet at speciel solvensprocenten vil falde.  
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Jyske Bank: Se punkt 3 – idet der allerede foretages korrektion.  

Spar Nord: Som tidligere anført har vi allerede i forvejen indarbejdet de nye tiltag – common sense.  

Arbejdernes Landsbank: Igennem de nye regler, så vil virksomhederne få et bedre EBIT/EBITDA, da 

omkostningerne oftest tidligere har været indregnet inden disse poster.  

Fremover skal vi forholde os til IRFS 16-ændringen i resultatopgørelsen, da det kan have betydning for vores 

rating baserede model i banken af erhvervskunderne, idet overskudsgrad og gældsgearing indgår blandt 

mange faktorer i fastlæggelse af rating.  Derudover skal vi fremover forholde os, at indvirkningen på 

selskabernes nøgletal i større udstrækning kan forskydes over tid. Ved nye operationelle leasingaftaler i IRFS 

16, så vil renteelementet være relativt højt i starten, hvor i det nuværende setup, har været en lineær 

indregning af den operationelle leasingydelse i leasingperioden. 

9. I hvor høj grad mener du at den nye standard imødekommer behovet for korrektioner i 

kreditvurderingsprocessen? Hvorfor? 

Nordea: De nye regler gør blandt andet, at vi ikke i samme omfang skal justere balancen med leasingaktiver 

og at sager som kreditvurderes uden manuel behandling nu får indregnet leasingforpligtelserne i balancen. 

Jyske Bank: Langt hen ad vejen, men der vil fortsat være behov for at skelne mellem finansiel og operationel 

leasing.   

Spar Nord: De burde ikke ske ændringer, havde man ikke taget højde for det inden, var kreditarbejdet ikke i 

orden og lever ikke op til en samlet vurdering af kundens økonomiske risiko.  

Arbejdernes Landsbank: Det vil tilgodese behovet for korrektioner i kreditvurderingsprocessen, idet der 

fremover direkte er indregnet forpligtelserne til begge former for leasing både operationel og finansiel.    

10. Kunne der gøres yderligere for at imødekomme kreditvurderingsprocessen? Hvis ja, hvilke tiltag? 

Nordea: Det er allerede gjort. Det vigtige i en virksomhed er identifikation af cash-flowet, idet den 

forespurgte kreditfacilitet skal honoreres ud fra det. Herunder at vurdere om det nyanskaffede aktiv eller 

nye aktivitet vil kunne forøge cash-flow så den nye gældsforpligtelse kan honoreres. En virksomhed der 

genererer et stort og stabilt cash-flot kan overleve, uanset om soliditeten er 10 % eller 30 %. Det modsatte 

er ikke tilfældet. Egenkapitalen er primært vigtig når der opstår ændrede konkurrenceforhold for 

virksomheden, f.eks. recession i samfundet. Her behøver virksomheden tid til at tilpasse sig, og derfor er 

egenkapitalens art som nævnt meget vigtig.  
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Jyske Bank: Ikke umiddelbart, evt. specielle forhold skal altid vurderes individuelt, og der kan være særlige 

forhold fra branche til branche, som vi lader indgå i processen.  

Spar Nord: Fordeling af kontrakter på alder kunne være relevant, altså restløbetid på kontrakter opdelt på 

år.  

Arbejdernes Landsbank: Idealt set bør større øvrige eventualforpligtelser skulle blive medtaget i 

virksomhedens balance.    

Uddybning af svar fra Nordea Bank: 

For at forstå jeres kreditvurderingsproces bedre, kunne vi godt tænke os at høre, om der bliver lavet andre 

"korrektioner" til regnskaberne i forbindelse med analysen? 

Nordea: Vi skrev ifølge nedenstående om cash-flow. Det er vigtigt at få et retvisende billede af dette herunder 

at sikre at det kan forventes også i fremtiden. For os, der tilbyder leasingkontrakter med f.eks. 3-5 års løbetid, 

er det vigtigt at det er sandsynliggjort at cash-flow især af driften til at honorere aftalte leasingydelser i 

perioden er til stede. Sekundært sikrer en vis – og reel – egenkapital at såfremt virksomheden kortvarigt 

kommer i krise cash-flowmæssigt, så kan den overleve på grund af sin egenkapital. 

Vi regulerer for udbytte, da det jo trækkes ud af virksomheden og reduceres egenkapitalen og dermed 

soliditeten. 

Dernæst forholder vi os til værdifastsættelser generelt, hvor f.eks. ejendomme og kapitalandele kan være 

optaget til værdier afvigende fra reel markedsværdi. 

Det er uden for spørgsmålet, men husk at regnskabsanalysen kun er hovedhjørnestenen i analyse, men der 

ses også på andre faktorer såsom succession i ledelsen, bestyrelsens kompetencer, produkter og ydelsers 

holdbarhed i markedet osv. 


