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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyze IFRS 16’s impact on the accounting practices for leases 

in the external annual report. From the year 2019, IFRS 16 will replace the former IASB 

standard, IAS 17, for all companies constructing annual reports in compliance with the 

International Financial Reporting Standards. This will affect a large number of companies in 

industries, where leasing assets is common practice. These industries are mainly the 

transport and retailer industry where a large quantity of their assets often are leased. 

Applying IAS 17 required the lessee to categorize its leases in either operational or financial 

leases of which only financial leases appeared in the balance sheet. Experts, analytics and 

investors criticized this method and claimed that the financial representation of the 

company’s leases did not provide a fair and true picture of the company’s financial situation. 

IASB aims to solve this issue by requiring all material leases to be treated as financial leases 

and therefore appear in the balance sheet. Through an analysis of the changes in accounting 

practices, an evaluation will aim to determine the new accounting standard’s capabilities to 

solve the issues regarding the former accounting standard. This evaluation is supplied with 

statements from accounting experts and an interview with global IFRS-partner from PwC, 

Henrik Steffensen. The transitioning to IFRS 16 will affect the financial statement and the 

examinations performed by equity-oriented stakeholders and debt-oriented stakeholders, 

who base their analysis on these financial numbers. These stakeholders’ evaluations will be 

more precise as of the implementation of IFRS 16, since the increase in reported information 

reduces the need for estimation-based analysis. The new accounting standard will provide a 

more faithful and transparent view of company’s financial situation, which will have a positive 

effect on the resource distribution process. This improvement of the financial statement 

rapport does come to a price, since companies with large quantities of operational leases will 

experience a complicated and costly implementation process.  
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 
Leasing er de seneste år blevet mere et populært fænomen. Der er en stigende tendens til at 

både privatpersoner og virksomheder leaser deres aktiver. Grafen forneden illustrerer, 

hvordan leasing af biler, over tid har udviklet sig. Leasing vurderes at være en attraktiv måde 

at finansiere sine aktiver på, da det fordeler likvidationstrækker over en længere periode. 

(Danmark, AutoBranchen, 2017). 

 

Fra og med 2019 skal alle virksomheder, der udarbejder regnskaber i overensstemmelse med 

IFRS, implementere den nye IFRS 16 standard. Denne regnskabsstandard omhandler de 

regnskabsmæssige regler for behandling af leasing og overtager fra den nuværende 

regnskabsstandard, IAS 17. Ved overgangen til IFRS 16, fjerner man klassifikationsprocessen 

af leasingaftalerne for leasingtager. Tidligere skulle leasingtager jf. IAS 17, opdele 

leasingkontrakterne i henholdsvis operationelle og finansielle aftaler, hvorfra det 

udelukkende var de finansielle, der fremgik af balancen. Denne opdelingen og 

indregningsmetode for de operationelle leasingaftaler er blevet kritiseret af flere eksperter og 

regnskabsbrugere, hvilket har ført til konstrueringen af IFRS 16. De indledende tiltag til 

udarbejdelsen af IFRS 16 begyndt allerede i midten af 90’erne og regnskabsstandarden har 

således været længe undervejs. (Bilag 1, s. 3) Denne lange arbejdsproces er et resultat af, de 

udfordringer og problemstillinger, som har været forbundet med udformning af denne 

regnskabsstandard. 
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Rapporten agter at behandle de konsekvenser som overgangen til IFRS 16 medfører. Dette er 

både de konsekvenser, der knytter sig til den nye regnskabsmæssige behandling af 

leasingaftaler, samt hvordan den nye regnskabsstandard påvirker regnskabsbrugerne. I 

denne forbindelse lægges der især vægt på udviklingen af den nytteværdi, som 

regnskabsinformationerne bidrager med, til konstrueringen af regnskabsanalyser, der skal 

danne grundlag for ressourceallokeringsbeslutninger.  

1.2 Problemformulering og underspørgsmål 
Rapporten er udarbejdet med henblik på besvarelse af følgende problemformulering og 

forskningsspørgsmål. 

Hvad er konsekvenserne af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, hvilke problematikker skal den nye 

regnskabsstandard løse og er disse ændringer med til at skabe et mere retvisende billede? 

1. Hvordan behandler IAS 17 og IFRS 16 leasing og hvilken kritik har der været af IAS 17? 

2. Hvad er forskellene imellem IAS 17 og IFRS 16?  

3. Hvad er konsekvensen af overgangen til den nye regnskabsstandard? 

4. Hvordan stemmer denne overgang til IFRS 16 overens med de herskende 

regnskabsmæssige diskurser? 

1.3 Uddybning af forskningsspørgsmål 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, er der udarbejdet en række 

forskningsspørgsmål, som skal bidrage til behandlingen af rapportens problemstillingen. 

1. Hvordan behandler IAS 17 og IFRS 16 leasing og hvilken kritik har der været af IAS 17? 

Forskningsspørgsmålet skal kontribuere med en forståelse for regnskabsstandernes 

anvendelsesområde, samt hvilken tilgang og metodik de to standarder anvender til 

regnskabsmæssige behandling af leasing. Dette inkluderer regnskabsstandardernes 

bestemmelser for definitionen, klassifikationen, præsentationen og kriterier for indregning og 

måling af leasingaftaler i det eksterne regnskab. Derudover skal besvarelsen af dette 

forskningsspørgsmål bidrage med en indsigt i, hvilke problemstillinger og problematikker, 

der kan relateres til den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler efter IFRS. Yderligere 

skal forskningsspørgsmål kontribuere med et indblik i, hvilke problematikker, der er blevet 



 

8/123 
 

fremhævet i forhold til den tidligere behandling af leasingaftaler, og som har været en del af 

de generative mekanismer, der har ført til den nye regnskabsstandard.   

2. Hvad er forskellene imellem IAS 17 og IFRS 16?  

Besvarelsen af dette forskningsspørgsmål skal danne et overblik over, hvordan de to 

regnskabsstandarder varierer fra hinanden og derved danne en bedre forståelse for, hvilke 

områder af den regnskabsmæssige behandling af leasing, som bliver berørt af denne overgang 

til IFRS 16.  

3. Hvad er konsekvensen af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16? 

Dette forskningsspørgsmål skal bidrage med et indblik i, hvilken betydning overgangen fra 

IAS 17 til IFRS 16 får, for både regnskabsaflæggeren og regnskabsbrugeren. Derudover holdes 

den nye regnskabsstandard op i mod den kritik, som har været af den nuværende IAS 17 og 

det vurderes om overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 bidrager til, at løse nogle af de 

problemstillinger, der tidligere har været grundlaget for kritikken. 

4. Hvordan stemmer denne overgang til IFRS 16 overens med de herskende 

regnskabsmæssige diskurser? 

Afslutningsvist spejles ændringerne i den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler op 

imod de dominerende normative regnskabsteorier og forståelser. Dette er forståelser om 

regnskabets samfundsmæssige rolle, formål og hvilket kvalitative egenskaber, der er relevant 

i forbindelse med konstrueringen af eksterne regnskaber.   

1.4 Afgrænsning 

Rapporten er skrevet med fokus på, hvordan leasing behandles efter IASBs 

regnskabsstandarder. De danske og amerikanske regler er dermed minimalt berørt i 

rapporten og behandles ikke yderligere.  

Der er i rapporten udarbejdet en redegørelse af IAS 17 og IFRS 16s behandling af leasing. 

Denne redegørelse fokuserer på de væsentligste og centrale elementer af de to standarder, 

men indeholder ikke en komplet redegørelse af samtlige punkter fra de to 

regnskabsstandarder. Redegørelsens primære opgave er, at give læseren en betryggende 

forståelse for de to regnskabsstandarders behandling af leasingaftaler. Rapporten indeholder 

ikke analyser eller sammenligninger af, hvordan de danske regnskabsregler og US GAAP 
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behandler leasing i forhold til IASB. Dette skyldes et ønske om et skærpet fokus på IASBs 

regnskabsstandarder og udviklingen i disse. Konsekvenserne af ændringen fra IAS 17 til IFRS 

16 belyses primært i forhold til regnskabsbrugeren, dog vil ændringer, som påvirker 

regnskabsaflæggelsen også fremgå af rapporten. Equity-oriented stakeholders og debt-oriented 

stakeholders er de grupper af regnskabsbruger som er rapportens primære fokus, hvorimod 

performance-oriented stakeholders behandles minimalt i rapporten. 

1.5 Introduktion til bilag 

Der er vedlagt to bilag til rapporten. 

Bilag 1 indeholder en transskribering af et interview med Henrik Steffensen. Han er global 

IFRS-partner og arbejder til dagligt som partner og leder af PwCs revisions- og 

regnskabsafdeling. 

Bilag 2 indeholder tre regnskaber konstrueret af IASB, til at illustrere effekten af overgangen 

fra IAS 17 til IFRS 16. Regnskaberne er fra tre forskellige brancher, hvor Virksomhed A er fra 

flybranchen, Virksomhed B er fra detailbranchen og Virksomhed C er fra 

distributionsbranchen.  

2. Metode og struktur 

2.1 Valg af empiri 

Det udvalgte empiri til udarbejdelsen af rapporten, består af en række publikationer, bøger, 

internetsider og et interview.  

Udvælgelsesprocessen af rapportens empiri, har været præget af et dominerede ønsket om 

alsidige perspektiver til belysningen af den udvalgte problemstilling. Rapportens empiri er 

hovedsageligt udgjort af kilder fra ressourcestærke og anerkendte forfattere. Dette er kilder 

fra aktører, som arbejder globalt og jævnligt med IFRS og regnskabsrapportering. På 

baggrund af deres kompetenceniveau og anerkendelse, anses disse for i høj grad at være 

troværdige og objektive kilder. Dette bidrager positivt til besvarelsen af rapportens 

behandlede problemstilling. Den valgte empiri kontribuerer til besvarelsen af samtlige af 

rapportens forskningsspørgsmål og overordnet problemformulering.  
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2.2 Primær og sekundær data 

Denne rapport er skrevet på baggrund af både primære og sekundære datakilder. 

De primære datakilde i rapporten udgøres af et ekspertinterview med IFRS-ekspert, Henrik 

Steffensen fra PwC. 

De sekundære datakilder opdeles i både primær og sekundær litteratur. Den primær 

litteratur omfatter eksempelvis igangværende forskning, love og anordninger. 

Årsregnskabsloven og IFRS standarderne er de love og anordninger, som er inddraget i 

rapporten. Derudover er der yderligere anvendt sekundær litteratur til udarbejdelsen af 

rapporten, i form af eksempelvis lærebøger og fagbøger inden for regnskabsfaget.  

2.3 Kvalitativ metode 

Rapporten er udarbejdet ved brug af både kvalitativ- og kvantitativ metode. Den kvalitative 

metode har gjort det muligt, at beskrive overgangen til IFRS 16 ud fra forskellige 

perspektiver. Dette er eksempelvis data fra diverse publikationer fra IASB og PwC, som har 

givet et varieret indblik i overgangen til den nye regnskabsstandard. Yderligere er der 

anvendt artikler for at støtte teorien og give forklarende eksempler på teoretiske forståelser. 

Derudover er der i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten blevet fortaget et 

ekspertinterview, som bidrager med en faglig indsigt i de problematikker, der er forbundet 

ved denne overgang. 

2.3.1 Interviewovervejelser 

Formålet med interviewet er, at bidrage med et indblik i de udfordringer og problemstillinger 

virksomhederne møder i forbindelse med overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Interviewet skal 

også kontribuere til, at danne en forståelse for de problematikker og mangler, der er 

forbundet med at behandle leasingaftaler efter IAS 17. Derudover skal interviewet givet et 

indblik i interviewpersonens personlige holdninger omkring overgangen fra IAS 17 til IFRS 

16, hvilket skal bidrage med en forståelse for, hvordan en person med et omfattende empirisk 

grundlag, opfatter overgangen og konsekvenser af den nye regnskabsstandard.  

Interviewet skal således både bidrage med faktuelle informationer om de udfordringer som 

virksomhederne møder ved implementeringen IFRS 16, men også subjektiv holdninger 

omkring de to standarder og overgangen til IAS 17 til IFRS 16. 
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Interviewet foretages som et semistruktureret interview, med udgangspunkt i en 

interviewguide, hvor der er mulighed for, at intervieweren kan stille opfølgende, uddybende 

eller yderligere spørgsmål. Interviewet foregik elektronisk over programmet Skype efter 

ønske fra interviewpersonen. Interviewet blev optaget og transskriberet derefter. 

Transskriberingen af interviewet er vedlagt i bilag 1. 

2.3.2 Interviewperson 

Henrik Steffensen er Global IFRS-partner hos PwC og er leder af PwCs revisions- og 

regnskabsfaglige afdeling, hvor han eksempelvis rådgiver inden for komplekse IFRS 

problemstillinger.   

Henrik Steffensen har selv deltaget aktivt i rådgivningen af virksomheder, hvor den nye IFRS 

standard har haft markant betydning for regnskabsaflæggelsen og har derved personlig stiftet 

bekendtskab med problematikker, der er forbundet med overgangsprocessen fra IAS 17 til 

IFRS 16. Derudover har Henrik Steffensen arbejdet med IFRS hos PwC i 18 år, og har derfor 

også haft kendskab til de kritikpunkter af IAS 17, som er en del af begrundelsen for 

konstrueringen af IFRS 16. Samtidig har Henrik Steffensen arbejdet med mange forskellige 

brancher, hvilket gør ham i stand til, at beskue den nye standard ud fra flere forskellige 

branchemæssige perspektiver. Disse erfaringer er med til at give Henrik Steffensen et unikt 

indblik i de udfordringer og problemstillinger, som er forbundet med implementeringen af 

IFRS 16, samt den videre behandling af leasing efter den nye standard. 

2.4 Kvantitativ metode 

Den kvantitative metode er hovedsageligt anvendt i rapporten til, at beskrive, hvilke 

brancher, som påvirkes i forbindelse med overgangen til IFRS 16. Ligeledes findes der, i bilag 

2, tre regnskaber som bidrager til en bedre forståelse for, hvilke konsekvenser overgangen til 

IFRS 16 får, fordelt på forskellige industrisektorer. Til udarbejdelsen af rapporten er der også 

anvendt informationer fra Danmarks Statistik, til eksempelvis at vise, hvilken tendens leasing 

har haft de senere år. 

Den kvantitative metode bidrager i rapporten med, at gøre det muligt, at påvise hvilke 

konkrette ændringer som IFRS 16 medfører. Dette bidrager derfor med en stærkere empirisk 

fundament til at støtte rapportens resultater og konklusioner. 
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2.5 Kildekritik 

Rapporten er udarbejdet med en kritisk indgangsvinkel til de forskellige kilder, der er 

anvendt. De primære kilder, som er benyttet til udarbejdelsen af rapporten, er publikationer 

fra IASB, IFRS standarderne og lærebøgerne i faget regnskab 1 & 2 på cand.merc.aud studiet 

på CBS. Der er også brugt vejledninger fra PwC og andre store konsulentvirksomheder, samt 

diverse internetsider.  

IASB en global organisation, der består af en alsidig gruppe eksperter, som vedtager 

internationale regnskabsstandarder. Organisationen er anerkendt og store selskaber i 

Danmark og EU, er forpligtet til at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med IFRS 

standarderne. IASB er kompetente, ressourcestærke og globalt respekteret, hvilket bidrager 

til validiteten og kvaliteten af de rapporter som de udgiver.  (Who we are and what we 

do, IFRS, 2018) 

Lærebøgerne i faget regnskab 1 & 2 på cand.merc.aud studiet er skrevet på baggrund af IFRS 

standarderne, som er udarbejdet af IASB. Bøgerne er skrevet med henblik på undervisning, og 

vurderes at være objektive på baggrund af de anvendes af anerkendte undervisnings 

institutioner til læringsformål.  

PwC er en af de største revisionsvirksomheder i verden, med mange kompetencer og 

ressourcer, til at udarbejde research, vejledninger og analyser. Disse vejledninger og analyser 

vurderes at besidde en høj grad af troværdighed, eftersom PwC er en anerkendt 

revisionsvirksomhed og har de fornødne kompetencer og ressourcer. 

De internetkilder rapporter benytter sig af, udgøre eksempelvis af publikationer fra 

Danmarks Radio, hvilket er et uafhængigt nyhedsmedie.  

2.6 Valg af teori 

2.6.1 Jens O. Elling 

Rapportens valgte teorier skal bidrage med normative regnskabsmæssige forståelser og give 

indsigt i regnskabets samfundsmæssige rolle. Jens O. Elling beskriver i sin bog, Finansiel 

Rapportering – Teori og Regulering, hvordan formålet og forestillingen af det ideelle 

regnskabet, har udviklet sig frem til i dag. Bogen giver yderligere et indblik i, hvordan 

regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov har kompliceret processen med 
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udarbejdelsen af regnskabsreguleringer med fokus på regnskabslæser. Disse teorier og 

forståelser skal danne vurderingsgrundlaget for overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Det er ud 

fra de normative regnskabsteorier, forståelser for regnskabsbrugernes informationsbehov, 

hvordan disse informationsbehov skal vægtes og regnskabsmæssige begrebsrammer, at den 

nye regnskabsstandard analyseres og vurderes. Det er således teorien, der opstiller 

præmisserne for, om den nye regnskabsstandard er bedre end den forrige, og om ændring 

stemmer overens med de herskende diskurser indenfor regnskabsregulering. 

2.6.2 Regnskabsanalyse 

Teorier om regnskabsanalyser skal bidrage med et indblik i, hvordan forskellige typer af 

interessenter anvender regnskabets informationer. Dette skal kontribuere med en indsigt i, 

hvilke typer og former for analyser, som regnskabsbrugerne anvender i forbindelse med 

deres beslutninger om ressourceallokering. Derudover bidrager denne indsigt i 

regnskabsbrugernes analyserer også med en bedre forståelse for, hvordan overgang fra IAS 

17 til IFRS 16, kan påvirke disse regnskabsanalyser og derved også regnskabsbrugernes 

beslutningsgrundlag. 

2.7 Videnskabsteori 

2.7.1 Introduktion 

Rapporten er udarbejdet med kritisk realisme som videnskabsteoretisk referenceramme. 

Kritisk realisme tilhører gruppen af realistiske videnskabsteoretiske forståelser, eftersom 

teorien fremsiger, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores viden og forestillinger 

omkring den. Modsat positivismen frakaster kritisk realismen opfattelsen af sociale 

virkelighedsmønstre, som tidsstabile og tilstedeværelsen af universelt gældende love 

indenfor det samfundsvidenskabelige felt. Kritisk realisme anskuer den sociale virkelighed 

som et dynamisk og åbent system, hvis betingelser eliminerer muligheden for forekomsten af 

gentagende uforanderlige mønstre, og hvor værdineutrale tilgange ikke eksisterer.  (Juul, S. 

et.al, 2012, s. 279) 
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2.7.2 Ontologi 

Kritisk realisme opererer med en dyb virkelighedsforståelse, som bygger på en inddeling af 

det ontologiske felt i tre forskellige domæner, som hver repræsenterer deres del af 

virkeligheden. Disse tre domæner er det empiriske domæne, det faktiske domæne og det dybe 

domæne. Det empiriske domæne udgår de observationer og erfaringer, vi gør os om et 

specifikt fænomen, som optræder i det faktiske domæne. I kritisk realisme repræsenterer det 

faktiske domæne de begivenheder og fænomener, som finder sted, uafhængigt af vores 

erfaringer om dem. Afslutningsvist dækker det dybe domæne over de ikke-observerbare 

strukturer og generative mekanismer, som skaber og dikterer de observerbare fænomener og 

begivenheder, som optræder i det faktiske domæne. Ifølge kritisk realisme er det netop dette 

domæne, som bør være fokusområde indenfor samfundsvidenskaben. I rapporten 

sammenholdes informationer og viden fra det empiriske domæne, omkring overgangen fra 

IAS 17 til IFRS 16, med teoretiske forståelser om de underliggende samfundsmæssige 

strukturer i det dybe domæne. Dette danner grundlaget for en sammenligningen af de faktiske 

konsekvenser ved overgangen, med hypotetiske opstillet scenarier baseret på teoretiske 

forestillinger. (ibid. s. 282)   

2.7.3 Epistemologi 

Indenfor kritisk realisme anses videnskabelig viden som et social produkt, der er historisk 

betinget og resultatet af menneskelig aktivitet i sociale sammenhæng. Derfor kan viden aldrig 

blive definitiv, eftersom kompleksiteten af den virkelighed, som viden afspejler, altid kan 

erstattes af ny viden og nye forståelser. Den transitive dimension er således altid i forandring 

og til diskussion, som resultat af den kompleksitet, som er forbundet med de fænomener, som 

eksisterer i den intransitive dimension. Disse forståelser for viden og sandhed har været 

dikterende for udarbejdelsen af rapporten. (ibid. s. 284-288)  

2.7.4 Slutningsformer 

Rapporter er udarbejdet efter den hypotetiske deduktive metodologi, eftersom rapporten 

behandler overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 og spejler processen og resultatet med herskende 

normative regnskabsteorier. Det ønskes således belyst, om de fokusområder og perspektiver, 
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som teorien fremlægger, stemmer overens med den regnskabsmæssige udvikling. (Olsen, P. B.  

et.al, 2003, s. 151) 

2.8 Analysestrategi 

2.8.1 Causes of effect – effect of causes 
Rapporten berører både causes of effect og effect of causes, men hvor effect of causes dog vil 

være fokusområdet for rapporten. Eftersom det bearbejdede fænomen i rapporten er 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, vil begrebet effect of causes dække over de konsekvenser 

som overgangen får, imens causes of effect dækker over de mekanismer, der har ført til 

overgangen som eksempelvis kritikken af IAS 17. Kritikken af den nuværende standard er en 

af de generative mekanismer, der behandles i rapporten, med henblik på at sammenligne 

konsekvenserne af overgangen til den nye standard med kritikpunkterne af den nuværende 

standard.  

  
2.8.2 Kausalitet 

Ud fra normative teoretiske forståelser om det eksterne regnskabs samfundsmæssige rolle og 

formål, vil ændringer i den regnskabsmæssige behandling af leasing, sammenholdes med de 

primære brugers informationsbehov. Dette gøres ud fra den teoretiske forståelse, at jo bedre 

det eksterne regnskab er i stand til at dække regnskabsbrugernes informationsbehov, des 

større nytteværdi har regnskabet for regnskabsbrugerne. Nytteværdien for 

regnskabsbrugerne udgør således det afhængige variabel, som påvirkes af 

regnskabsreguleringen, der i denne isoleret ligning udgør den uafhængige variabel. Det 

ønskede sammenspil, som i rapporten forsøges be- eller afkræftet, kan udtrykkes matematisk, 

med følgende formel: 

R – IAS17 + IFRS16 = >N 
R = Er udtryk for gældende regnskabsregulering. 

N = Er udtryk for den nuværende nytteværdi for regnskabsbrugerne.  
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3. Teori 

3.1 Jens O. Elling 

3.1.1 Det eksterne regnskabs samfundsmæssige rolle 

Det samfundsmæssige formål med konstrueringen af regnskabet er, at måle og kommunikere 

finansielle og ikke-finansielle informationer, som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for 

regnskabsbrugeren. Dette sker ud fra en række regelsæt, som årsregnskabsloven og IFRS-

standarderne, og begrebsapparater, eksempelvis aktiver og passiver. Det kræver, at både 

regnskabsbruger og regnskabsaflægger har en harmoniseret forståelse af disse, for at sikre 

den maksimale nytteværdi af regnskabet som kommunikativt redskab. (Elling, J. O, 2017, s. 

17) 

Informationerne i regnskabet er relevante ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, eftersom de 

giver informationer om den pågældende virksomheds evne til at udnytte dens knappe 

ressourcer. Disse informationer er relevante i forbindelse med beslutningsprocessen af 

ressourceallokering, hvor regnskabet bidrager til, at ressourcerne kan blive allokeret til de 

virksomheder, som formår at udnytte dem mest effektivt. Dette gør sig ikke kun gældende for 

private virksomheder, men også offentlige institutioner, såsom hospitaler og skoler, hvor 

deres regnskaber skal bidrage til beslutningsgrundlaget for politikkernes forhandlinger om 

ressourceallokering. (ibid. s. 18) Dette forhold imellem ressourcebrugere og 

ressourceudbydere, samt hvordan regnskabet bidrager til ressourceallokering illustreres på 

figuren nedenfor.  
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En effektiv ressourceallokering er ikke kun i ressourceejernes interesse, men også i 

politikernes interesse, eftersom en effektiv brug af ressourceejernes knappe ressource, 

skaber vækst og arbejdspladser, hvilket for hovedparten af partierne i folketinget er et af 

deres vigtigste politiske mål. (ibid. s. 19) 

3.1.2 Kvalitetskrav, retvisende billede generalklausul 

For at sikre at regnskabet bidrager til at optimere ressourceallokeringsprocessen, er det 

nødvendigt at informationer som regnskabet indeholder, er offentligt tilgængeligt og af 

tilfredsstillende kvalitet.  

I Danmark sender regnskabsproducenterne deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen, hvorfra 

regnskabsbrugerne kan få adgang til dem. Dette er med til at sikre lige adgang for alle 

eksterne regnskabsbrugere og modvirker derved informationsasymmetri, som kan være 

skadeligt for effektiviteten af ressourcemarkedet. (ibid. s.20, 32) 

Det er nødvendigt at sikre, at de udarbejdede regnskaber er af tilfredsstillende kvalitet, for at 

regnskabsbrugernes kan drage nytte af dem. For at opnå en acceptabel grad af kvalitet, har 

man igennem lovgivning sikret, at regnskaberne lever op til en række kvalitetskrav, der kan 
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samles i generalklausulen, et retvisende billede, et begreb som også anvendes direkte i ÅRL § 

11. Disse kvalitetskrav pålægges virksomhederne via lovgivning, hovedsageligt 

årsregnskabsloven, der stiller en række krav til udformning af den pågældende virksomheds 

eksterne regnskaber. Det er disse krav, som skal sikre at regnskabet er forståeligt, relevant, 

sammenligneligt og indeholder valide informationer. (ibid. s. 21) 

Er regnskabet ikke forståeligt for regnskabsbrugeren, kan regnskabsbrugeren ikke anvende 

de informationer som regnskabet indeholder, til at træffe beslutninger angående 

ressourceallokering og derved bliver regnskabet ligegyldigt og mister sin værdi. (ibid. s. 21) 

Hvis regnskabet ikke indeholder relevante informationer, som bidrager til 

regnskabsbrugerens beslutningsgrundlag, formår regnskabet ikke at opfylde sin funktion som 

et kommunikativt redskab, der skal bidrage til en mere effektiv ressourceallokering. 

Derudover er det problematisk, hvis regnskabet indeholder for mange irrelevante 

oplysninger, eftersom dette kan være forstyrrende elementer for regnskabsbrugeren, hvilket 

kan have en negativ effektiv på den kommunikative proces. (ibid. s. 21) 

Det er vigtigt at de informationer som regnskabet indeholder er valide, eftersom de skal indgå 

som en del af det empiriske grundlag, der skal danne fundamentet for beslutningstagning. 

Hvis informationerne ikke afspejler de reelle økonomiske situationer og fænomener i 

virksomheden, opstår risikoen for, at regnskabsbrugerne træffer forkerte og 

uhensigtsmæssige beslutninger, fordi beslutningerne er træffet på et forkert grundlag. Dette 

vil bidrage til en forringelse af effektiviteten af ressourceallokeringsprocessen. For at sikre at 

de informationer, som fremgår i regnskaberne er valide, er større virksomheder underlagt en 

revisionspligt. I denne forbindelse skal den eksterne revisor fungere som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og sikre validiteten af det eksterne regnskab. Dette kontribuerer med en 

tillid og troværdighed for validiteten af det eksterne regnskab, således ressourceejerne tør 

anvende det som en del af deres beslutningsgrundlag. (ibid. s. 21, 23)   

Regnskaberne skal være udarbejdet efter de samme principper og metoder for, at sikre en 

harmonisering imellem regnskaber. Denne harmonisering er nødvendig for at sikre, at 

regnskaberne er sammenlignelige, både fra år til år, men også virksomhederne imellem. Dette 

gør ressourceejerne bedre i stand til, at skelne imellem de forskellige virksomheder, studere 

deres udvikling over en årrække og forbedre derved deres evne til at allokere ressourcerne 

ud til de ressourcebrugere, som formår at udnytte dem mest effektivt. (ibid. s. 21) 
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3.1.3 Økonomiske konsekvenser 

Ved at gøre det lovpligtigt for virksomhederne at udarbejde eksterne regnskaber, samt at 

underlægge dem revisionspligt, pålægger man virksomhederne en lang række omkostninger 

til både konstrueringen og revisionen af de eksterne regnskaber. Disse omkostninger er med 

til at tære på virksomhedens knappe ressource og mindske de midler, som virksomhederne 

kan anvende til eksempelvis investering og udvikling. Det eksterne regnskab er dog ikke kun 

en omkostningsfuld proces for virksomhederne, men pålægger også staten store 

omkostningerne til regulering, tilsynsførelse og udvikling af lovgivningen på området. 

Politikkerne bliver derfor nødt til skabe balance imellem ressourceejernes 

informationsbehov, og omkostningerne forbundet med konstrueringen af det eksterne 

regnskab. Bliver virksomhederne pålagt for lange, komplicerede og detaljeret 

rapporteringskrav, kan det binde for mange af virksomhedens vigtige ressource, hvilket 

svækker produktiviteten og værdiskabelsen i virksomheden. Omvendt kan det være 

problematisk, hvis ressourceejernes informationsbehov ikke dækkes i en tilstrækkelig grad, 

da dette kan svække effektiviteten af ressourceforvaltningsprocessen. (ibid. s. 23, 42) 

3.1.4 Stakeholder-perspektiv 

IASB, som udsteder de internationale regnskabsregulerende standarder, anvender et 

stakeholder-perspektiv, hvor det er deres informationsbehov, der prioriteres højst i 

forbindelse med udformningen af reguleringen for det eksterne regnskab. Årsregnskabsloven 

har et lignende perspektiv, som fremgår i ÅRL § 12, stk. 2, der fremsiger ” årsrapporten skal 

udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De 

omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en 

årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, 

kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. ” Der er 

derved fokus på, at det eksterne regnskab skal være et kontribuerende element til 

eksempelvis investorers prognoseopgave og formueforvaltning. (ibid. s. 27) 

Regnskabsreguleringen bygger derved på en normativ model, hvor den regnskabsmodel, som 

har den største kommunikative nytteværdi for regnskabsbrugeren, anses som den optimale 
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metode og efterstræbes. Det er således formålet og udviklinger af formålet, der dikterer 

reguleringen af det eksterne regnskab. (ibid. s. 36) 

3.1.5 Semantiske og pragmatiske niveau 

Regnskabsreguleringen, som tager udgangspunkt i det formueorienterede regnskab, har 

fokus på, at regnskabsposterne skal være semantiske og derved afspejle faktiske forhold af 

virkelighed, der eksisterer uafhængigt af det eksterne regnskab. De informationer som 

regnskabet indeholder skal derved korrespondere med virkeligheden og reflektere de reelle 

forhold og fænomener, som finder sted. Samtidig tilgodeses regnskabsbrugerne i højere og 

højere grad, i forhold til udviklingen indenfor regnskabsreguleringen. Det normative 

udgangspunkt er derved blevet flyttet til i højere grad, at favorisere den nytteværdi 

regnskabet har som et kontribuerende element til regnskabsbrugerens beslutningsproces. 

(ibid. s. 39) Dette kan eksempelvis observeres i sammenspillet imellem ÅRL § 11 og ÅRL § 12, 

hvor ÅRL § 11 foreskriver, at ”[å]rsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et 

retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultatet.” Formuleringen retvisende billede bliver yderligere specificeret i ÅRL § 12, som 

foreskriver at, ”[f]or at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, […], 

skal [årsrapporten] udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 

beslutninger.” (ÅRL § 11, ÅRL § 12). Det er herved det pragmatiske niveau, der påvirker den 

normative forståelse af regnskabet, hvor en opfyldelse af regnskabets formål prioriteres 

fremfor en korrespondance imellem regnskabets informationer og faktiske forhold i 

virkeligheden. 

Det heterogene informationsbehov imellem regnskabsbrugere, problematiserer 

udformningen af normative regnskabsteorier med det pragmatiske niveau som 

omkredsningspunkt. Disse informationsbehov, er typisk enten uforenelige eller ville pålægge 

regnskabsproducenterne en stor økonomisk byrde, såfremt alle disse varierede 

informationsbehov skulle tilgodeses. Eftersom det eksterne regnskab henvender sig til en 

bred skare af interessenter, vil regnskabsreguleringen være et resultat af en kompromis 

imellem deres informationsbehov, og hvad der anses for en rimeligt rapporteringsbyrde, at 

pålægge regnskabsproducenterne. (Elling, J. O, 2017, s. 40) 
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Regnskabsbrugernes formueforvaltning er baseret på andre informationskilder end blot det 

eksterne regnskab, og det kan derved være udfordrende, at måle opfyldelsesgraden af det 

pragmatiske niveau. Det er derfor blevet mere alment, at man anvender den dogmatiske 

bevisførelse i forbindelse med udformningen og vedtagelsen af regnskabsregulerende 

lovgivning. (ibid. s. 41). 

3.1.6 Regnskabsregulering kontra markedsløsning 

I forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskrav og omfanget af det eksterne regnskab, er der 

diskussion, om hvorvidt man opnår de mest nyttegivende regnskaber igennem lovregulering 

eller via markedsløsninger.  

Fortalere for regnskabsregulering mener, at den regnskabsmæssige regulering er nødvendig, 

fordi de ikke tror markedskræfterne kan skabe en valid og informativ regnskabspraksis for 

større virksomheder. Et af argumenterne for regulering er, at man anser regnskabet som et 

offentligt gode og deregulerede markedsløsninger ville føre til en underproduktion af 

regnskaber, eftersom forbrugerne anvender godet uden vederlag.  Eftersom 

regnskabsproducenterne ikke modtager et vederlag for konstrueringen af det eksterne 

regnskab, har de begrænset incitament til at udføre opgaven i et tilstrækkeligt omfang og af 

acceptabel kvalitet. (ibid. s. 52) 

Markedsløsningsfortalerne mener dog omvendt, at reguleringerne fører til en unødvendig 

overproduktion som følge af regnskabspligten, og en markedsløsning ville sikre, at udbuddet 

bliver tilpasset efterspørgslen. De mener, at virksomhederne bedst selv er i stand til at 

vurdere informationsbehovet fra netop deres interessenter, og derved er bedre i stand til at 

opfylde deres heterogene informationsbehov igennem et skræddersyet regnskab, fremfor et 

standardiseret produkt. Derudover mener markedsløsningsfortalerne også, at markedet ville 

gøre regnskaberne mere dynamiske og omstillingsparate, eftersom regnskabsprocenterne 

hurtigere ville reagere på en ændring i efterspørgslen end et reguleringsorgan. (ibid. s. 48) 

En markedsløsning ville give virksomhederne for meget magt over, hvilke informationer de 

videregiver og hvem de videregiver dem til, mener fortalerne for regnskabsreguleringer. 

Kontrollen over, hvilke oplysninger de giver, til hvem og hvordan, giver ledelse for store 

muligheder for, at udnytte den informationsasymmetri til personlige fordele. Det ville gøre 

ledelsen bedre i stand til at skjule negative oplysninger, og fremhæve positive oplysninger i et 
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forsøg på at få markedsværdien af selskabet til at stige. Dette ville modarbejde en effektiv 

ressourceforvaltning, som netop er en af de primære opgaver som det eksterne regnskab 

skulle bidrage til. (ibid. s. 53) 

Markedsløsningsfortalerne mener dog, at det ville være i ledelsens egne interesse at deres 

eksterne regnskab er så præcist og retvisende som muligt. Dette begrunder de med, at 

ledelsen har interesse i, at ejernes informationsbehov bliver dække på betryggende vis, 

eftersom det ville frigøre flere af de ressource, som virksomheden ellers skulle dedikere til at 

ejerne kunne monitorere ressource udnyttelsen i virksomheden. Disse ressourcer kan 

ledelsen så i stedet anvende til at øge produktiviteten og væksten i den pågældende 

virksomhed. (ibid. s. 49). 

3.1.7 Fra normative regnskabsteorier til regulering 

Normativ regnskabspolitik bygger på normative regnskabsteorier, som skal integreres med 

den herskende samfundsmæssige diskurs. I den forbindelse skal de normative forestillinger 

omkring regnskabets elementer og præstentering forenes med de samfundsmæssige 

interesser for finansiel rapportering. Dette har ført til IASBs og FASBs samarbejde 

(konvergensprojektet) om, konstrueringen af en konceptuel referenceramme, mere populært 

kaldet begrebsramme.  

Begrebsrammen har til hensigt at:  

- Støtte og vejlede beslutningstagere i forbindelse med udarbejdelsen af 

regnskabsreguleringer. 

- Bidrage til en harmonisering af eksterne regnskaber for, at fremme 

sammenligneligheden via et begrænset antal af mulige metoder. 

- Skabe en referenceramme for problemløsning af regnskabsmæssige udfordringer, som 

ikke er omfattet af gældende standarder og lovgivning. 

- Reducere indflydelse fra politisk pres og særinteresser fra enkeltpersoner. 

- Styrke forståelsen og tillid til eksterne regnskaber. 

- Minimere udgifterne forbundet med løsningsorienteret-analyser i forbindelse med 

tvivlsspørgsmål. 

(ibid. s. 196) 
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Begrebsrammen er bygget op omkring en struktur, som indeholder fem forskellige niveauer, 

der tager udgangspunkt i regnskabsbrugernes informationsbehov. Dette er illustreret på 

figuren nedenfor: 

 

3.1.8 Brugernes informationsbehov – Niveau 1 

Regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov problematiserer udarbejdelsen af 

regnskabsreguleringer, i overensstemmelse med de herskende normative 

regnskabsforståelser. De tager udgangspunkt i det pragmatiske niveau, hvor nytteværdi for 

regnskabsbrugeren er i fokus og dominerende for regnskabets elementer. Graden af 

variationen i regnskabsbrugernes informationsbehov er forskellige fra virksomhed til 

virksomhed, hvilket resulterer i, at det for nogle regnskabsproducenter, kan være ekstra 

problematisk og udfordrende, at forsøge, at dække regnskabsbrugernes alsidige 

informationsbehov i en tilstrækkelig grad. (ibid. s. 199) 

Denne problematik illustreres på figuren nedenfor: 
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Figuren viser, hvordan der er et begrænset sammenfald imellem interessenternes 

informationsbehov for Virksomhed A, modsat Virksomhed B, hvor interessenternes 

informationsbehov er mere forenelige. Det er derfor markant mere udfordrende for 

Virksomhed A, at udarbejde en årsrapport, som tilfredsstiller regnskabsbrugernes alsidige 

behov. I denne situation har virksomhed A typisk tre forskellige valgmuligheder, som hver har 

deres fordele og ulemper. Disse tre valgmuligheder illustreres på figuren nedenfor: 

 

Den første mulighed for Virksomhed A er, at udarbejde et regnskab som tilgodeser alle 

regnskabsbrugernes informationsbehov i en vis grad, uden bevidst at favorisere en enkelte 

gruppe regnskabsbrugere. Denne type årsrapport vil typisk have den fordel, at den bidrager 

med en vis mængde informationer til regnskabsbrugerens behov, samtidig med at 

omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten ville være sammenligning, 

med omkostningerne fra Virksomhed B. Dog ville være en risiko for, at mulighed A resulterer 

i, at flere af regnskabsbrugerne ikke oplever, at deres informationsbehov er blevet dækket i 

en tilstrækkelig grad.  

Virksomhed A kan også vælge at prioritere en bestemt gruppe interessenters 

informationsbehov i forbindelse med konstrueringen af virksomhedens årsrapport. Dette 

kunne virksomheden eksempelvis gøre hvis, virksomheden har en særlig interesse i, at en 

bestemt interessentgruppes behov bliver dækket. Det kunne være en situation, hvor 
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virksomheden forsøger at tiltrække ny kapital og derved skræddersyer deres rapport, så den 

dækker informationsbehovet for mulige investorer. 

Afslutningsvist kan Virksomhed A vælge at udarbejde en årsrapport, som forsøger at tilgodese 

alle interessenternes informationsbehov, til trods for deres behov varierer markant fra 

hinanden. Denne løsning vil typisk resultere i flest tilfredse regnskabsbrugere, men er også en 

løsning, der vil gøre udarbejdelsen af årsrapporten omkostningsfyldt og omfattende.  

Dette er derved en central og relevant problemstilling, som problematiserer opfattelsen af 

regnskabet som et standardiseret produkt, der skal tilfredsstille regnskabsbrugernes 

heterogene informationsbehov.   

3.1.8.1 De primære regnskabsbrugere 

For at modvirke begrebsrammen bliver for upræcis og abstrakt, har man defineret en gruppe 

af regnskabsbrugere, hvis informationsbehov bliver omdrejningspunktet for begrebsrammen. 

Denne gruppe er blevet defineret som ”nuværende og potentielle investorer, långivere og andre 

kreditorer, som træffer beslutninger i egenskab af kapitalindskydere” (ibid. s. 200). Det er 

derved regnskabets primære rolle, at kontribuere med informationer, der skal bidrage til 

beslutningsgrundlaget i forbindelse med overvejelser om kapitalindskydelse og långivning. En 

af de centrale opgaver, som de primære regnskabsbrugere udarbejder i forbindelse med 

beslutningsprocessen om kapitalindskydelser og långivning, er prognoseopgaven. Her 

forsøger den primære regnskabsbruger, at værdiansætte virksomheden og dens fremtidig 

indtjeningsevne, typisk på baggrund af en række cash flow modeller, baseret på forventningen 

af fremtidige pengestrømme. Resultatet af disse modeller er typisk afgørende for beslutning 

omkring kapitalindskydelse, og det krævet afkast/rente i denne forbindelse. (ibid. s. 201) 

En anden vigtig opgave, hvor de primære regnskabsbrugere anvender regnskabet som en 

essentiel del af deres beslutningsgrundlag, er i forbindelse med kontrolopgaven. 

Kontrolopgaven er en betegnelse for den overvågning og monitorering af udviklingen og 

væksten i de virksomheder, som de nuværende investorer, långivere og andre kreditorer, 

allerede har finansielle interesser i. Her skal årsrapporter bidrage til deres vurdering af, om 

ledelsen har formået at udnytte den pågældende virksomheds knappe ressourcer effektivt, og 

om en eventuelt frem- eller tilbagegang skyldes ledelsen eller eksterne forhold. I henhold til 

konvergensprojektet er der et betydeligt sammenfald imellem det informationsbehov, som er 
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nødvendigt i forbindelse med prognoseopgaven og kontrolopgaven, hvilket betyder, at den 

mængde information, der frigøres til udarbejdelsen af prognose opgaven, dækker 

informationsbehovet for kontrolopgaven tilstrækkeligt. Udover kontrolopgaven, anser 

konvergensprojektet at informationsbehovet i forbindelse med udarbejdelsen af 

fordelingsopgaven, også er dækket igennem de informationer, som offentliggøres til 

udarbejdelsen af prognoseopgaven. (ibid. s. 202, 203) 

3.1.9 Kvalitative egenskaber – Niveau 2 

For at regnskabet skal bidrage til de primære regnskabsbrugeres prognoseopgave, skal de 

informationer som regnskabet indeholder besidde en række kvalitative egenskaber. Her 

lægges der særligt fokus på relevans og validitet, som er to vigtige faktorer, der har direkte 

indflydelse på, regnskabets nytteværdi for de primære regnskabsbrugere. For at konstruere 

det regnskab, som har den højeste nytteværdi for de primære regnskabsbrugere, kræver det, 

at begge disse faktorer bliver prioriteret højt, eftersom et fravær af en af disse faktorer, kan 

påvirke nytteværdien betydeligt. (ibid. s. 204, 205) Behovet for de kvalitative egenskaber og 

deres sammenspil med regnskabsbrugernes behov, illustreres på figuren nedenfor. 

 
(Elling, J. O., 2017, s. 204) 
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Relevans 

I begrebsrammen defineres relevans som, ”information[en] er i stand til at gøre en forskel for 

brugernes beslutninger vedrørende ressourceallokering”. (ibid. s. 205) Det er derved afgørende 

for, om hvorvidt informationen er relevant eller ej, at information kontribuerer til 

konstrueringen af prognoseopgaven med henblik på at træffe beslutninger vedrørende 

ressourceforvaltning. Den værdi som informationen har for de primære regnskabsbrugere i 

forbindelse med udarbejdelsen af prognose opgaven, kaldes også predictive value. 

Confirmatory value er den værdi de regnskabsmæssige informationer har i forbindelse med 

be- eller afkræftelsen og opdateringen af tidligere prognosticeringer, som resultat af, at der 

foreligger flere informationer til rådighed for regnskabsbrugeren. (ibid. s. 205). 

Validitet 

Validiteten af de regnskabsmæssige informationer centrerer om, at informationerne skal 

afspejle faktiske økonomiske fænomener og situationer, som eksisterer uafhængigt af 

regnskabet selv. Det er derved det semantiske niveau, som er i fokus, når man skal vurdere 

validiteten af de regnskabsmæssige informationer. Indenfor validitets begrebet arbejdes der 

med tre kerneelementer, fejlfri, neutral og fuldstændig, der er afgørende for validiteten af de 

regnskabsmæssige informationer. For at informationerne er fuldstændige kræver det, at der 

er en tilstrækkelig informering om, de økonomiske situationer og fænomener, som har fundet 

sted, til at de primære regnskabsbrugere er i stand til at træffe rationelle 

ressourceallokeringsbeslutninger. Eftersom årsrapporten ikke indeholder alle informationer 

om den pågældende virksomhed/institution, og fuldstændighedsbegrebet derved skal forstås 

relativt, er det afgørende at den delinformation, som regnskabet indeholder, er repræsentativ 

for hele virksomheden/institutionens økonomiske situation. (ibid. s. 206) De informationer, 

som bliver præsenteret i regnskabet, skal være unbiased og derved efterstræbe en objektiv 

videreformidling af virksomhedens faktiske økonomiske forhold. De skal være frie for 

forudindtagelser og personlige interesser, om at skabe et billede af virksomhedens 

økonomiske situation, der afviger fra virkeligheden. Det sidste kerneelement i forbindelse 

med validiteten af de regnskabsmæssige informationer er, at informationerne i regnskabet er 

fejlfri. Dette omfatter ikke kun de faktiske informationer, men også at det regnskabsmæssige 

skøn er udarbejdet hensigtsmæssigt. Der vil altid være usikkerhed forbundet med 
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regnskabsmæssige skøn og rapporteringen af økonomiske fænomener, hvilket 

problematiserer konstruktionen af et fuldkommen fejlfrit regnskab. (ibid. s. 207) 

Udover de to fundamentale kvalitative egenskaber, findes der også en række forstærkende 

kvalitative egenskaber, som også fremgår på figuren fra forrige side. Dette er fire egenskaber, 

sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed, som alle skal bidrage til, at 

de informationer med størst nytteværdi for de primære brugere, bliver fremhævet. 

Sammenlignelighed imellem de eksterne regnskaber bidrager til, at gøre de primære 

regnskabsbrugere i stand til sammenligne de informationer det pågældende regnskab 

indeholder med andre regnskaber, med henblik på, at lave en vurdering af, hvilke 

virksomheder, som anvender deres knappe ressourcer bedst. Dette skaber nytteværdi for de 

primære regnskabsbrugere i forbindelse med beslutningsprocessen angående 

ressourceallokering. (ibid. s. 208) 

At regnskabet er verificerbart, er ikke en nødvendighed for regnskabsvaliditet, men er med til 

at opbygge troværdighed for regnskabsbrugerne, såfremt de har mulighed for at verificere, de 

informationer regnskabet indeholder. En af begrundelserne for, at verificerbarheden ikke er 

et krav til alle informationerne i regnskabet, er for at give virksomhederne mulighed for at 

vedlægge budgetregnskaber i årsrapporten, der anses for at have nytteværdi for 

regnskabsbrugerne. (ibid. s. 208) 

For at informationer har den maksimale nytteværdi for regnskabsbrugerne, er det afgørende 

at informationerne er aktuelle, og at regnskabsbrugerne har dem rettidigt til, at de kan blive 

en del af deres beslutningsgrundlag. Derudover skal informationerne også være forståelige 

for regnskabsbrugerne, da uforståelige informationer ingen nytteværdi har for 

regnskabsbrugerne. (ibid. s. 210) 

Tærskelværdier 

De informationer som årsrapporten skal indeholde skal være væsentlige for 

regnskabsbrugerne og bidrage til ressourceallokeringsbeslutninger. For at sikre at regnskabet 

ikke indeholder en lang række ligegyldige informationer, der kan være forstyrrende for 

regnskabslæseren, er det nødvendigt, at regnskabsproducenten gør sig nogle overvejelser om, 

hvilken informationer regnskabsbrugerne kan drage nytte af og sortere resten fra. Derudover 

skal de informationer regnskabet indeholder, bidrage med en større nytteværdi end de 

omkostninger, der er forbundet med rapporteringen af dem. Dette skal sikre at 
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virksomhederne ikke pålægges omkostningsrige rapporteringskrav, som skaber minimal 

nytteværdi for regnskabsbrugerne. (ibid. s. 210) 

Generalklausul og fravigelsesklausul 

Reguleringen af de eksterne regnskaber skal bidrage med, at sikre regnskabsbrugerne imod 

vildledende og mangelfulde informationer, som kan resultere i, at regnskabsbrugerne 

kommer til træffe uhensigtsmæssige ressourceallokeringsbeslutninger. Årsregnskabsloven og 

IFRS standarderne bygger på generalklausulen et retvisende billede, på engelsk ”a true and 

fair view”, som fremgår i henholdsvis ÅRL § 11 og IAS 1. Den danske og europæiske 

generalklausul gør det muligt for regnskabsproducenter i særlige situationer, at fravige fra 

lovgivningen, hvis det er med til at sikre et mere retvisende billede, hvilket fremgår i ÅRL § 

11, stk. 3. (ibid. s. 211) 

3.1.10 Definition af elementer – Niveau 3 

Regnskabets elementer er en betegnelse for de komponenter som regnskabet er konstrueret 

af. Alle posterne i regnskabet skal kunne indgå under et af elementerne, og det eksterne 

regnskab må ikke indeholde poster, som falder uden for definitionerne. Disse elementer 

omfatter eksempelvis indtægter, omkostninger, aktiver, forpligtelser og egenkapital. Det er 

vigtig med en klar definition af disse elementer, så regnskabsbrugeren ikke er i tvivl om, hvad 

disse begreber dækker over, eftersom variationer og uregelmæssigt brug af regnskabets 

elementer, kan resultere i uhensigtsmæssige ressourceallokeringsbeslutninger. (ibid. s. 213) 

3.1.11 Indregning og måling – Niveau 4 

Indregning 

I begrebsrammen arbejders der med to indregningskriterier, som skal være opfyldt, før den 

pågældende postering kan indgå i resultatopgørelsen eller balancen. Indledningsvist skal det 

være ”sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden” og 

derefter, skal den pågældende ”post […] kunne måles validt til kostpris eller værdi” (ibid. s. 

215). Indenfor dansk lovgivning opererer man med lignende indregningskriterier, som 

fremgår af ÅRL § 33, hvor det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele tilflyder 

eller fragår virksomheden. Dette defineres af IASB som ”more probable than not”, hvilket 

betyder at der skal være over 50% sandsynlighed for, at den pågældende transaktion finder 
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sted, før det kan indgå i det eksterne regnskab. Der findes dog et fåtal af standarder, hvor der 

stilles strengere krav til sandsynligheden for realisationen, eksempelvis i forbindelse med 

indregningen af indtægter. Det andet indregningskriterie fremsiger, at posten skal kunne 

måles på et validt grundlag, før den kan indgå i det eksterne regnskabet. Typisk skal de fleste 

aktiver førstegangsindregnes til kostpris, men der eksisterer enkelte standarder som 

eksempelvis IAS 17, der forskriver at finansiel leasing skal indregnes til kapitalværdien. (ibid. 

s. 215) 

Til vurderingen af sandsynligheden om den pågældende post kan måles efter et validt 

grundlag, er en opgave, som i høj grad er præget af skøn. Særligt i forbindelse med 

kompliceret poster som goodwill og udviklingsprojekter, kan det være udfordrende for 

regnskabsproducenter at vurdere om de to indregningskriterier er opfyldt. Tidligere er 

regnskabsreguleringen blevet kritiseret for at stille for omfattende krav til indregningen, 

hvilket har resulteret i, at en større andel af de immaterielle aktiver blev omkostningsført og 

derved ikke fremgik af balancen. Dette medfører at aktivmassen bliver mindre, hvilket har en 

negativ indflydelse på egenkapitalomkostningerne og ringere kreditværdighed, som forøger 

kapitalomkostningerne i forbindelse med lånoptagning. Opfylder en relevant post ikke 

indregningskriterierne, giver årsregnskabsloven mulighed for, at disse poster kan oplyses i 

ledelsesberetningen eller i en supplerende beretning. (ibid. s. 215-217) 

Måling 

I forbindelse med målingen af posterne i regnskabet, skal de pågældende poster identificeres 

og klassificeres i henhold til diverse aspekter og måleattributter. Disse aspekter og attributter 

skal harmonere med det pågældende informationsbehov, hvilket eksempelvis kunne være 

arealet af en specifik bygning. I IFRS standarderne og årsregnskabsloven er de mest anvendte 

målemetoder, dagsværdi, historisk kostpris, salgsværdi, nettorealisationsværdi, kapitalværdi, 

genanskaffelsesværdi, amortiseret kostpris og brugsværdi. Typisk dikterer 

regnskabsreguleringen, hvilken målemetode regnskabsproducenten skal anvende, men der er 

flere eksempler på, hvor lovgivning giver regnskabsproducenten mulighed for, selv at vælge 

imellem en række af metoderne. (ibid. s. 217-219) 
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3.1.12 Klassifikation og præsentation – Niveau 

Afslutningsvist behandler begrebsrammen klassifikationen og præsentationen af posterne i 

det eksterne regnskab. I denne forbindelse er det nødvendigt, at de præmisser og kriterier 

klassifikationsprocessen tager udgangspunkt i, harmoniserer med regnskabsbrugernes 

informationsbehov. Derudover skal klassifikationen af transaktioner og begivenheder 

vurderes ud fra fastlagte principper og kriterier, så de klasser, som skabes, er homogene. 

(ibid. s. 219-220) 

Grundlæggende forudsætninger 

I årsregnskabsloven er der udarbejdet ni grundlæggende forudsætninger, som er baseret på 

rammebestemmelserne. Disse ni forudsætninger er klarhed, substans, væsentlighed, going 

concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoprincippet og kontinuitet. (ibid. s. 220). 

3.2 Regnskabsanalyse 

Når investorer og långiver træffer beslutninger om ressourceallokeringer til en virksomhed, 

bygger det typisk på en eller flere analyser af den pågældende virksomhed. Dette gøres med 

henblik på at kunne vurdere, om den pågældende virksomhed er rentabel, og i stand til at 

generere det ønskede afkast eller tilbagebetale betale et eventuelt lån. Disse analyser tager 

ofte udgangspunkt i informationer fra virksomhedens eksterne regnskab. Ændringer i 

regnskabsreguleringer får derved også indflydelse på investorer og långivers 

regnskabsanalyser. (Elkjær, J. R. et.al, 2012, s. 219) 

Beslutningstagere 

De primære beslutningstagere, som er afhængige af oplysninger fra en virksomheds eksterne 

regnskab, kan opdeles i tre forskellige kategorier på baggrund af deres interesse i den 

pågældende virksomhed. Disse grupper er henholdsvis equity-oriented stakeholders, debt-

oriented stakeholders og performance-oriented stakeholders. (Petersen, C. et.al, 2017, s. 22) 

Equity-oriented stakeholders dækker over aktører som investorer, andre virksomheder, 

corporate finance analytiker, pensionsfonde, venture capital udbydere og private equity 

udbydere, der har en interesse i virksomheden. Denne type interessenter er typisk 

interesseret i det størst mulige afkast af deres investering, efter virksomheden har dækket 

dens forpligtelser, enten i form af udbetaling af udbytte eller ved en stigning i aktiekursen. 
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Disse interessenter bruger de finansielle informationer fra regnskabet, til at træffe 

beslutninger om eksempelvis at købe, sælger eller fastholde aktier. Mange equity-oriented 

stakeholders anvender diverse værdiansættelsesmetoder til at beslutte, hvilke aktier de vil 

købe/sælge og hvornår. Grunden til at disse interessenter forsøger at finde en virksomheds 

”sande” værdi, er for at kunne drage egennytte af det, ved eksempelvis at købe 

undervurderede aktier eller sælge overvurderede aktier og derved opnå en fortjeneste. De 

hyppigste anvendte værdiansættelsesmetoder kan opdeles i fire kategorier, henholdsvis 

kapitalværdibaseret modeller, relative værdiansættelses modeller, likvidationsmodeller og 

realoptionsmodellen. (ibid. s. 26-27) 

Debt-oriented stakeholders betegnelsen omfatter interessenter som banker, 

obligationsindehavere, leverandører og andre kreditorer, der har tilgodehavende i den 

pågældende virksomhed. Deres fokus i forhold til det eksterne regnskab er, at indsamle 

informationer til, at vurdere virksomhedens evne opfylde kreditorernes krav og overholdelse 

af kriterierne forbundet med eksempelvis et banklån. Dette gøres typisk ud fra en analyse af, 

forventede tab forbundet med deres krediteksponering, som bygger på formlen:  

S * ( E – R ) = F 

S = Sandsynligheden for misvedligeholdelse af lånevilkår. 
E = Krediteksponeringen i tilfælde af misvedligeholdelse af lånevilkår. 
R = Den del af lånet der er stillet sikkerhed for. 
F = Forventede tab forbundet med krediteksponeringen. 

Kreditorernes primære fokus er at sikre, at de i forbindelse med kreditudstedelse, ikke 

udsteder kredit til en virksomhed, hvor de vurderer, at det forventede tab er for højt. I 

situationen, hvor der er stor usikkerhed forbundet med virksomheds tilbagebetalingsevne, vil 

kreditorerne typisk forsøge at sikre at deres specifikke krav, igennem eksempelvis kaution 

eller pant. En større usikkerhed vedrørende virksomhedens evne til at overholde 

lånekriterier, betyder ofte en højere rente for virksomheden og har derved en direkte 

indflydelse på virksomhedens kapitalomkostninger. Det er derved også i virksomhedens 

interesse, at debt-oriented stakeholders’ informationsbehov bliver dækket i en tilstrækkelig 

grad, da eventuelle usikkerheder kan medføre højere kapitalomkostninger. De typisk 

anvendte analysemodeller af denne gruppe interessenter er kreditvurdering, finansiel 

gearing, forudsigelser af fremtidig cash flows og statistiske modeller, som eksempelvis 

multiple discriminant analysis og logit analysis. (ibid. s. 30-31) 
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Performance-oriented stakeholders udgør den gruppe af interessenter, hvor det eksterne 

regnskabet er relevant, i forbindelse med udbetalinger af bonusser og lignende. Dette er 

typisk ledelsen, hvor en stigende del af deres løn, består i bonusser og lignende performance 

baseret udbetalinger. Disse bonusser kan være afhængige af nøgletal fra virksomhedens 

regnskab, som eksempelvis stigning i omsætning, EBIT eller ROIC. I denne forbindelse skal 

informationer fra regnskabet bidrage til, at vurdere ledelsens arbejde og aflønning derefter. 

(ibid. s. 34) 

3.2.1 Analysemodeller 

Equity-oriented stakeholders’ regnskabsanalyse har ofte til formål at værdiansætte den 

pågældende virksomhed med henblik på, at kunne foretage informeret 

ressourceallokeringsbeslutninger. Disse analyser opererer typisk med en række centrale 

begreber som invested capital, enterprise value, NIBL (net interest-bearing liabilities) og 

NOPAT(net operation profit after tax). Det er sjældent at disse nøgletal fremgår direkte af 

regnskabet, eftersom regnskabet både viser virksomhedens operationelle, finansielle og 

investeringsaktiviteter, samtidig med at IFRS ikke påkræver, at der foretages en klassifikation 

imellem disse. Equity-oriented stakeholders har hovedsageligt deres fokus på den 

operationelle del af virksomheden, eftersom det netop er denne del, der skal være den 

drivende faktor for værdiskabelse. Dette resulterer i, at regnskabsbrugeren er nødsaget til at 

foretage skøn og vurdere på et ufuldkommen grundlag, i forbindelse med identifikationen af 

de operationelle aktiviteter. Et eksempel på dette, er ved udregning af nøgletallet NOPAT, 

hvor regnskabsbrugerne fortager estimeringer af den effektive beskatning af virksomhedens 

EBIT, eftersom den skat, der fremgår i resultatopgørelsen, er påvirket af virksomhedens 

finansielle aktiviteter. (ibid. s. 108, 112, 297) 

En af det hyppigst anvendte metoder til at værdiansætte af en virksomhed, er discounted cash 

flow (DCF) tilgang, som hører til present value kategorien. DCF metoden bygger en 

tilbagediskontering af forventede fremtidige cash flows. Her opererer man med en forecasting 

periode, hvilket som regel er 5-7 år, og derefter overgår man til steady-state, som er en 

betegnelse for den konstante udvikling efter forecasting perioden. Til udregning af enterprise 

value anvendes WACC (weighted average cost of capital) som tilbagediskonteringsfaktoren og 

sammenhænget kan udtrykkes med følgende formel: 
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Enterprise value0 = ∑ (
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
) +  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
 𝑥 

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑛
𝑡=1  

 
Her i formlen, repræsenterer det først led, nutidsværdien af de fremtidige cash flows fra 

forecasting perioden, imens de to sidste led repræsenterer den fremadrettet steady state. 

(ibid. s. 305) 

Formlen er således relativ simpel og let anvendelig. Udfordringer lægger dog ved, at forudsige 

udviklingen i virksomhedens cash flows, eftersom der eksisterer et uendelig antal eksterne og 

interne faktorer, som kan have indflydelse på virksomhedens cash flows. Når 

regnskabsbrugerne skal estimere virksomhedens fremtidige cash flows, sker det typisk med 

udgangspunkt i en række key value drivers, som danner fundamentet for estimeringerne. 

(ibid. s. 252) 

 

Debt-oriented stakeholders anvender regnskabsinformationerne til, at vurdere den 

pågældende virksomheds evne til, at overholde lånebetingelser i forbindelse med udstedelsen 

af et lån. Den typisk proces tager udgangspunkt i 11 forskellige trin til, at estimere det 

forventede tab ved en krediteksponering.  

Disse 11 trin er: 

1. Opnå en forståelse for hensigten med lånet. 

2. Opnå en forståelse for typen af lånet. 

3. Opnå en forståelse for forretningsrisiciene ved at analysere branchen, virksomheden 

og ledelsen. 

4. En vurdering af virksomhedens finansielle status baseret på historiske informationer. 

5. En vurdering af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. 

6. Krediteksponering i tilfælde af, at virksomhed ikke er i stand til, at overholde 

lånebetingelser. 

7. Sikkerhed i tilfælde af en likvidationssituation. 

8. En opsamling af resultaterne fra kreditanalyser. 

9. Sammenholde krediteksponeringen med långiverens andre kredit eksponeringer. 

10. Fastsætte de påkrævet låneomkostninger for låntager. 

11. Fastsætte lånevilkår. (ibid. s. 374) 
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Opnå en forståelse for hensigten med lånet 

Det er vigtigt at långiver danner for en forståelse for, hvilken hensigt låntager har med et 

eventuelt lån. Lånets anvendelse har nemlig betydning for risiciene forbundet med lånet, 

størrelsen på lånet og hvilke lånekriterier, som er mest hensigtsmæssige at anvende. 

Derudover bidrager disse informationer også til långivers helhedsvurdering af låntageren, 

eksempelvis om låntageren er mere risikovillig end normen, og om låntagers fokus er lang- 

eller kortsigtet. (ibid. s. 375) 

Opnå en forståelse for typen af lånet 

Hvilken type lån, der udstedes, har stor indflydelse på kriterierne for både långiver og 

låntager. Lånekriterierne og låneomkostninger kan variere alt efter om lånet er etableret med 

en fast eller variable rente, løbeperioden for lånet, om lånet anvendes til at finansiere et 

betydeligt aktiv og om lånet eksempelvis er i form af en kassekredit. Disse faktorer, samt en 

række flere, har alle betydning for, hvilke betingelser lånet udstedes på. (ibid. s. 375) 

Opnå en forståelse for forretningsrisiciene ved at analysere branche, virksomhed og 

ledelse 

Formålet med denne analyse er, at identificere de forretningsrisici, som kan have en negativ 

indflydelse på virksomhedens evne til at generere overskud, og potentielt gøre virksomheden 

ude af stand til, at opfylde sine forpligtigelser, i takt med de forfalder. For långiver er det 

vigtigt, at identificere den branche som låntager tilhører, da nogle brancher er mere 

risikobetonet end andre. Yderligere er der også nogle brancher, som er ekstra overfølsomme 

overfor konjunktursvingninger i forhold til andre, hvilket også har indflydelse på den 

pågældende virksomheds risikobillede. Nogle brancher er underlagt strengere statslig 

regulering, eksempelvis olie og tobak, hvilket gør dem mere eksponereret for potentielle 

politiske ændringer og diskurser. Disse forhold kan have afgørende indflydelse på en 

virksomheds evne til, at opfylde lånekriterier og derved vigtigt at inddrage for långiver i 

forbindelse med låneudstedelsesprocessen. (ibid. s. 378, 379) 

En vurdering af virksomhedens finansielle status baseret på historiske informationer 

Til at danne sig et billede af låntagerens finansielle situation, anvender långiveren blandt 

andet informationer fra det eksterne regnskab til, at danne et overblik over virksomhedens 

udvikling og nuværende status. Her er der især en række finansielle rationer, som er 

interessante for mange långivere. De vigtigste af disse er: 
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Betegnelse Formel 
Equity ratio Equity / Total assets 
Financial leverage Total liabilities / Equity 
Long-term financing coverage ratio NCIBL / (ONCA + MLNWC – Equity)* 
Interest coverage ratio EBIT / Net financial expenses 
CFO to debt ratio CFO / Total liabilities 
Capital expenditure ratio CFO / Capital expenditure 
Debt to EBITDA ratio Total liabilities / EBITDA 
Liquidity reserve ratio (Financial assets + unused lines of credit) / 

Total liabilities 
Working capital ratio Net working capital / Revenues 
Liquidity cycle ((365/Costs of Goods 

sold)/inventory)+((365/Revenue)/Accounts 
receivable) – ((365/Purchase, 
material)/Account payable) 

Current ratio Current assets / Current liabilities 
CFO to short-term debt ratio CFO / Current net interest-bearing liabilities 
*Non-current interest bearing liabilities(NCIBL), Operation non-current assets(ONCA), Minimum level of net 
working capital(MLNWC).  

Disse nøgletal fungerer som et godt udgangspunkt, for vurderingen af virksomhedens 

finansielle situation, og giver også långiveren muligheden for, at sammenligne disse ratioer 

med branchetal og andre benchmark-værdier. (ibid. s. 381) 

Rationerne kan også indgå i diverse modeller, som er konstrueret til at forsøge at forudsige, 

hvor sandsynligt det er, at den pågældende virksomhed vil gå konkurs. En af disse modeller 

kaldes Z-score og kan udtrykkes med følgende formel: 

 

1,2(
𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) + 1,4(

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) + 3,3(

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) + 0,6(

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) + 

(
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) = Z-Score 

 
Virksomheder med en Z-score under 1,81 har ifølge Edward I. Altman en høj sandsynlighed 

for at gå konkurs, imens en virksomhed med en score på over 2,99 har en lav sandsynlighed 

for at gå konkurs. (ibid. s. 384) 

En anden udbredt metode til, at vurdere sandsynligheden for konkurs på kortsigt (1 år) er Dr. 

James Ohlsons logit analyse, der forskriver sandsynligheden for konkurs som: 

O-score = 
1

1+𝑒−𝑦 

Hvor E er lig med 2,718282 og y er lig med: 
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-1,32 – 0,407(Size) + 6,03(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) − 1,43 (

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) +

0,076 (
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) − 2,37(

𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) – 1,33(

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) + 0,285(𝐷1) −

1,72(𝐷2) − 0,52(
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡+ 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡−1
) 

 
D1 er lig med 1, såfremt net income var negativ for de to seneste år og ellers lig 0. 

D2 er lig med 1, såfremt total liabilities oversteg total assets og ellers lig 0. 

Hvis virksomhed har en O-score, som ligger under 3,8%, er det usandsynligt at virksomhed 

går konkurs i løbet af det næste år. (ibid. s. 384) 

Disse modeller kan være brugbare redskaber til, at vurdere virksomhedens finansielle 

situation, men det er værd at notere, at disse modeller udelukkende bygger på historiske og 

kvantitative data. Modellerne kan derved ikke stå alene når långiver skal vurdere låntagers 

finansielle status, men bør suppleres med kvalitative data, samt prognose om virksomhedens 

udvikling. (ibid. s. 386) 

En vurdering af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne 

Långiver bør i forbindelse udstedelsen af et lån, ikke kun gøre sig overvejelser om låntagers 

nuværende situationen, men også, hvordan låntagers fremtidige økonomiske situation former 

sig, da denne kan være afgørende for, om låntager er i stand til, at tilbagebetale lånet. Typisk 

er långiver hovedsageligt fokuseret på perioden fra lånets optagelse, til låneforpligtelsen 

forfalder. Denne vurdering tager ofte udgangspunkt i en række forventede fremtidige cash 

flows, som skal danne vurderingsgrundlaget for, om den pågældende virksomhed vil være i 

stand til, at overholde låneaftalen. En metode, der hyppigt anvendt er, at tage udgangspunkt i 

tre hypotetiske scenarioer, baserede på en analyse af virksomhedens strategi. Dette er 

henholdsvis best case scenario, worst case scenario og most likely scenario. En analyse disse 

mulige scenarioer kan bidrage til, at långiver får en forståelse for, hvordan forskellige 

scenarioer vil påvirke låntagers betalingsevne. Disse analyser om virksomhedens fremtidige 

indtjeningsevne, kombineret med analyserne af virksomhedens finansielle situation baseret 

på historiske data, skal danne fundamentet for långivers vurdering af, hvor sandsynligt det er, 

at låntager ikke vil være i stand til at opfylde lånebetingelserne. (ibid. s. 393) 
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Krediteksponering i tilfælde af, at virksomhed ikke er i stand til at overholde 

lånebetingelser 

Långivers krediteksponering er et udtryk for det samlet værditab, som långiver risikerer i 

forbindelse med en manglende evne fra låntagers side, til at overholde lånebetingelserne. 

Dette udgør typisk restgælden samt ubetalte renter, men kan til tider være kompliceret at 

identificere, eksempelvis ved en kassekredit. Her vil de fleste låneinstitutioner tage den 

konservative antagelse, at loftet på kassekreditten lig med krediteksponeringen. (ibid. s. 399)  

Sikkerhed i tilfælde af en likvidationssituation 

En metode mange långiver anvender i forbindelse med udstedelse af lån er, at kræve at 

låntager stiller sikkerhed for lånet. Dette kan eksempelvis være pant eller kautionen, som er 

med til at stille långiver bedre i situationer, hvor låntager ikke er i stand til at opfylde 

lånebetingelserne. Låntager forsøger således at sikre at deres kreditorkrav er bedre stillet end 

de resterende kreditorer, såfremt der opstår en likvidationssituation. Såfremt at långiver ikke 

får stillet tilfredsstillende sikkerhed for hele lånet, bør långiveren vurdere, i hvor høj grad 

lånet vil blive indfriet ved en likvidationsproces. I denne situation er aktivernes bogførte 

værdi sjældent den samme som deres realisationsværdi, typisk udgør den kun en brøkdel, og 

ofte er deres salgsværdi ikke i stand til, at indfri kreditorernes krav. Især immaterielle aktiver 

og specialdesignet aktiver har typisk næsten ingen salgsværdi, hvilket långiver både være 

opmærksom på, hvis disse aktiver udgør en betydelig del af virksomhedens samlet 

aktivmasse. (ibid. s. 400, 401) 

En opsamling af resultaterne fra kreditanalyser 

På baggrund af de syv forrige trin, burde långiver være i stand til at estimere det forventede 

tab i forbindelse med låneudstedelsen. Såfremt långiver har fået et kreditanalyse firma til, at 

foretage disse undersøger, bør hvert af de syv trin og en endelig anbefaling indgå i rapporten. 

(ibid. s. 405) 

Sammenholde krediteksponeringen med långiverens andre kredit eksponeringer 

Det er ikke kun kreditanalyser af låntager, som er relevant i forbindelse med lånudstedelser. 

Långiver bør også i sine overvejelser, hvordan udstedelsen af lånet harmonerer med långivers 

tilgodehavende hos andre virksomheder. Det kan være, at lånet er for risikobetonet i forhold 

til långivers risikoprofil eller, at der er for lav risiko forbundet med lånet og at renteindtægter 

derved er for lave. Samtidig bør långiver stræbe efter, at foretage en tilstrækkelig 
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risikospredning, så långiver er mindre eksponeret overfor kriser i specifikke brancher, 

geografiske områder og lignende. (ibid. s. 408) 

Fastsætte de påkrævet låneomkostninger for låntager 

Fastsættelsen af låneomkostningerne for låntager, reflekterer typisk resultatet af analyserne 

fra de foregående trin, samt den nuværende markedsrente. Låneomkostningerne for låntager 

udgøres af følgende variabler, markedsrenten, risk premium og de administrative 

omkostninger forbundet med lånet. Risk premium er en betegnelse for det ekstra vederlag 

långiver kræver for den krediteksponering, der er forbundet med at udstede lånet til låntager. 

Det er også denne variabel, som de foregående undersøger og analyser har bidraget til at 

fastsætte.  

Fastsætte lånevilkår 

Afslutningsvist skal lånevilkårene for låneaftalen fastsættes. Dette kan være krav til låntager 

om, at opfylde en række betingelser for at bibeholde lånet. Det kunne eksempelvis være krav 

om opretholdelsen af en bestemt finansiel gearing, eller krav om at være i stand til at generere 

en vis mængde overskud. Typisk vil en manglende overholdelse af lånevilkårene resultere i, at 

lånet forfalder til betaling. Långiver forsøger derved at sikre sig, at i situationer, hvor låntager 

eksempelvis ikke længere er i stand til at generere overskud, forfalder låntagers lån til 

betaling før en potentiel likvidationssituation. Lånevilkårene fungerer derved også som en 

slags sikkerhed for långiver. En misvedligeholdelse af lånevilkårene kan derved have 

betydelige indflydelse på låntager, og kan også være en af de afgørende faktorer til, at en 

virksomhed går konkurs. (ibid. s. 410) 

Performance-oriented stakeholders anvender de regnskabsmæssige informationer i 

forbindelse med aflønning af ledelse, bonusser og lignende. Typisk tager disse lønningsaftaler 

og bonusordninger udgangspunkt i et eller flere nøgletal fra det eksterne regnskab. Dette kan 

eksempelvis være EBIT, earnings per share, ROIC eller andre parametre, som bestyrelsen 

ønsker, at ledelsen fokuserer på. Formålet med disse aftaler er, at give ledelsen et øget 

incitament til at fokusere på, at fremme specifikke nøgletal, som er i kapitalejernes interesse. 

(ibid. s. 414) 
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4. Hvad er IFRS 

4.1 Kort introduktion til IASB 

International Accounting Standards Board, som også er kendt under forkortelsen IASB, er en 

privat organisation, der udarbejder regnskabsstandarder på internationalt plan. Disse 

standarder går under betegnelsen IAS eller IFRS standarder, som står for henholdsvis 

International Accounting Standard og International Financial Reporting Standard. IASB blev 

stiftet i 2001 og erstattet International Accounting Standards Committee, som blev oprettet i 

1973. IASBs mission er, at bidrage med internationale regnskabsstandarder, der skaber 

gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet til finansielle markeder verden over. Dette 

gøres med henblik på, at skabe troværdighed og vækst indenfor finansiel rapportering, som 

på langsigt skal give stabilitet i verdensøkonomien. En stor del af IASBs fokus i forbindelse 

med udarbejdelsen af regnskabsstandarderne, ligger i, at styrke investorer og långivers 

informationsgrundlag til at udarbejde prognoseopgaver, med en henblik på 

ressourceallokeringsbeslutninger. Dette kommer til udtryk i beskrivelsen af, hvordan 

regnskabsstandarderne skal bidrage med gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet. (Who 

we are and what we do, IFRS, 2018) 

Standarderne skal bidrage med gennemsigtighed, ved at forbedre den internationale kvalitet 

og sammenlignelighed af finansielle informationer. Dette skal bidrage til, at investorerne kan 

træffe informeret ressourceallokeringsbeslutninger. (ibid) 

De vil styrke ansvarligheden ved at formindske informationsasymmetrien imellem 

investorerne og ledelsen. Dette vil bidrage til, at sikre, at de pågældende virksomheder 

fremsætter og videreformidler de informationer, som er nødvendige for at holde ledelsen 

ansvarlige. 

Regnskabsstandarderne skal bidrage til en effektiv ressourceallokering ved, at hjælpe 

potentielle investorer med, at identificere muligheder og risici verden over. Samtidig vil IASB 

bidrage til lavere kapitalomkostninger, som konsekvens af anvendelsen af et enkelt, og 

anerkendt regelsæt for finansiel rapportering. (ibid) 
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4.2 Samspil mellem årsregnskabsloven og IFRS 

I Danmark har der siden 1917 været lovgivning omkring rapportering af finansielle data og 

revisionen af disse. Rapporteringskravene fremgår hovedsageligt i årsregnskabsloven, men 

med EUs forordning fra 2002, skulle alle koncernregnskaber fra og med 2005, udarbejdes i 

overensstemmelse med IASBs regnskabsstandarder. Dette skaber derved en lidt usædvanlig 

situation, hvor det er en privat organisation, som udarbejder forordningerne for europæisk 

regnskabsregulering. Regnskabsstandarderne skal dog igennem en politisk og teknisk 

godkendelsesproces i EU, før de bliver en del af lovgrundlaget. I Danmark blev det besluttet, at 

fra og med 2010, skal alle børsnoterede årsregnskaber udarbejdes efter IFRS standarderne, 

med undtagelse af moderselskabet i koncerner. Kravene for beretningsinformation, som 

fremgår i årsregnskabsloven, gælder stadig for virksomheder, der aflægger regnskab i 

henhold til IFRS standarderne. (Elling, J. O., 2017, s. 54-70) 

I forbindelse med regnskabsstandardernes godkendelsesproces i EU, skal standarderne 

behandles i Accounting Regularity Committe (ARC), der fungerer som et kontroludvalg med 

repræsentanter fra alle EU landene. Til behandlingen af regnskabsstandarderne får ARC 

bidrag fra European Financial Reporting Advisory Group (EGRAG), der er en privat 

organisation, som bidrager med teknisk viden og kundskaber til behandlingen af 

regnskabsstandarderne. Efter ARC har godkendt regnskabsstandarder indgår de i det 

europæiske, og derved også den danske, regnskabslovgivning (ibid. s. 72)   

5. Leasing i henhold til IAS 17 (2009) 

IAS 17 er en regnskabsstandard, der behandler leasing i leasinggiver og leasingtagers 

årsrapport. Bestemmelserne til behandling af leasing findes også i SIC 15 og ÅRL § 33. 

(Fedders, J. et.al, 2012, s. 479) Yderligere er der tilknyttet supplerende vejledninger og 

fortolkningsbidrag til standarden, disse er IFRIC 4 (vurdering af, om en aftale indeholder en 

leasingaftale) og SIC 27 (vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af en 

leasingkontrakt). (IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder. Deloitte, 

2013) 

IAS 17 definerer leasing som en aftale, hvor man overdrager brugsretten af et aktiv til 

leasingtager i en aftalt periode, imod en aftalt pris. IAS 17 omfatter primært de materielle 
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anlægsaktiver (Fedders, J. et.al, 2012, s. 479). Der findes dog nogle aktiver, som standarden 

ikke omfatter, og disse er eksempelvis leasingaftaler vedrørende udvinding af olie, naturgas 

og lignende ikke-gendannelige forekomster og licensaftaler omfattende eksempelvis film, 

copyright-rettigheder og patenter. Der findes også nogle immaterielle aktiver, som er omfattet 

af IAS 17, dette er eksempelvis software. (ibid. s. 479) 

Hvis man som leasingtager er i besiddelse af en investeringsejendom, der leases i henhold til 

finansielle leasingkontrakter, skal leasingtager behandle det jf. IAS 40 og hvis man som 

leasinggiver leaser investeringsejendomme ud i henhold til operationelle leasingaftaler, skal 

det ligeledes behandles jf. IAS 40. (ibid. s. 479) Det samme gælder for biologiske aktiver, der 

behandles efter reglerne i IAS 41. Leasingtager, der har biologiske aktiver leaset i henhold til 

finansielle leasingkontrakter, skal behandles efter IAS 41 og leasinggiver, som leaser 

biologiske aktiver ud i henhold til operationelle leasingaftaler, skal ligeledes behandles efter 

IAS 41. (ibid. s. 480) 

IAS 17 indregner ikke alle leasingaftaler i balancen for leasingtager, eftersom man skelner 

mellem operationel og finansiel leasing, og dette kan i praksis, godt være lidt tilfældigt. Det er 

således af afgørende betydning, hvordan man klassificerer leasingaftalen, da det kun er 

finansielle leasingaftaler der indregnes i balancen. (ibid. s. 480) 

5.1 Klassifikation af leasingaftaler 

IAS 17 skelner, som tidligere nævnt, mellem operationel og finansiel leasing. Finansiel leasing 

er kendetegnet ved, at alle betydelige fordele og risici, der er forbundet med det leasede aktiv, 

overføres til leasingtager, uanset om ejendomsretten overdrages i starten eller i slutningen af 

leasingperioden. Alle øvrige leasingaftaler er operationelle. For at vurdere om alle fordele og 

risici er overført til leasingtager, er der i IAS 17 nævnt en række aftaleforhold, som giver en 

indikation af det. (ibid. s. 480)  

For at en leasingaftale er finansiel, skal minimum et af følgende fem punkter være opfyldt. 

1. Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager 

2. Ved leasingaftalens ophør har leasingtager en option til at købe det leasede aktiv til en 

pris, der forventes at ligge betydeligt lavere under markedsprisen 

3. Minimumleasingperioden løber over en væsentlig del af den forventede økonomiske 

levetid for aktivet 
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4. Nutidsværdien af leasingydelsen svarer så vidt muligt til aktivets dagsværdi 

5. Leasingaftalen omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, således at 

ingen andre kan bruge aktivet uden betydelige ændringer. (ibid. s. 481) 

Disse ovenstående punkter er også kendetegnet ved, at være de primære kriterier. Der findes 

imidlertid også en række supplerende kriterier. Disse er hjælpekriterier til klassificere en 

leasingaftale som en finansiel leasingkontrakt. Dette er følgende tre punkter: 

1. Leasingkontrakten er opsigelig, men det er lejeren, der bærer tabet ved en opsigelse af 

aftalen før tid 

2. Ved leasingperiodens ophører er det lejer, som bærer risikoen eller gevinsten på 

restværdien  

3. Lejer har mulighed for at forlænge leasingaftalen til en leje, der er betydeligt mindre 

end markedslejen. (ibid. s. 484) 

Det er ikke altid, at ovenstående kriterier fører til et endeligt svar jf. IAS 17.12, og derfor skal 

der, ved vurdering af, om der er tale om en finansiel eller operationel leasingaftale, tages 

højde for andre forhold. Et eksempel er, hvis et selskab har lejede lokaler, der er indrettet 

sådan, at der efter fraflytning, stadig er betydelig værdi forbundet med indretningen, skal 

perioden for leasingaftalen typisk behandles som længere end den rapporterede periode. De 

faste leasingydelser skal dermed også omfatte den længere periode. Dette forudsætter at 

leasingtager har mulighed for at forlænge leasingperioden udover minimumsperioden. 

Indretningen skal imidlertid afskrives over denne forlængede periode. (ibid. s. 485) Det 

betyder, at man skal foretage en helhedsvurdering, for at klassificere en leasingaftale så 

korrekt som muligt. 

5.1.1 Leasing af bygninger og grunde 

IAS 17 skelner mellem leasing af grunde og bygninger, der opgøres som to aktiver, 

henholdsvis en grund og en bygning. Dette skyldes at en grund og en bygning er forskellige, 

eftersom en grund typisk ikke forringes i værdi, hvorimod en bygningers værdi over tid 

forringes. Hvis grunden har en ubetydelig andel i kontrakten, kan man undlade at opdele 

aftalen i henholdsvis grund og bygning. (IAS 17.BC14) Leasing af en grund bliver dermed ofte 

forbundet med en operationel leasingaftale (Fedders, J. et.al, 2012, s. 486). I forbindelse med 

klassifikationen af leasingtypen skal den pågældende leasingaftale opdeles i de to 
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bestanddele. Jf. IAS 17BC.10 kan fordelingen af leasingydelsen ikke opgøres udelukkende på 

baggrund af dagsværdien af bygningen og grunden, men specificerer ikke yderligere regler 

herom. Opdelingen af leasingydelsen skal ske således, at leasinggiver modtager en fast 

betaling for grunden, altså hvis der er en eventuel forringelse af værdien på grunden, skal 

leasingydelsen ikke kompensere for det. Det resterende beløb skal henføres til bygningen. 

Hvis grunden i øvrigt ikke kan opgøres pålideligt anser man, jf. IAS 17 hele aftalen for at være 

en finansiel leasingaftale, medmindre det er klart, at den pågældende aftale er en operationel 

leasingaftale. Disse operationelle leasingaftaler kunne eksempelvis være kendetegnet ved, at 

man indgår en leasingaftale, der er markant kortere end den forventede levetid for det 

pågældende aktiv. (ibid. s. 487) 

Hvis der er tale om leasing af ejendomme i en blok med etager, opgør man grundværdien pr. 

etage. Ved leasing af en ejendom skal man dermed ikke tage højde for opdeling af eksempelvis 

installationer i leasingaftalen. Hvis der i øvrigt er tale om investeringsejendomme, der måles 

til dagsværdi jf. IAS 40, er der ikke krav på opdeling. (ibid. s. 488) 

5.1.2 Opgørelse af minimumsleasingydelserne 

IAS 17 kendetegner minimumsleasingydelserne ved, at leasingtager kan eller er forpligtet til 

at betale. Der er dog nogle undtagelser herfor, eksempelvis for betalinger af servicer og 

afgifter. Hvis der også er en fordelagtig købsoption forbundet med leasingkontrakten, indgår 

det også som en del af minimumleasingydelserne. Det betyder eksempelvis at 

ejendomsskatter og forsikringer ikke ses som en del af ydelsen, hvis det ikke er nævnt 

specifikt i kontrakten, skal leasingtager selv udskille eksempelvis skatter og forsikringer, for 

at klassificere leasingaftalen korrekt. (ibid. s. 488) 

Det er ikke altid at der i kontrakten eller fra leasinggivers side, er beregnet en intern rente. 

For at opgøre minimumleasingydelsen skal der tages højde for den interne rente. Derfor skal 

leasingtager, hvis ikke der er oplyst en intern rente, selv beregne en intern rente for at 

identificere nutidsværdien, efterfølgende afdrag og renten af leasingaftalen. (ibid. s. 489) 

Leasinggiver kan være tilbageholdende med at fortælle leasingtager anskaffelsesprisen, da 

man dermed også oplyser eventuelle rabatter leasinggiver har opnået fra producenterne. Hvis 

dette er tilfældet, kan man i forbindelse med beregningen anvende en alternativ rente fra en 

tilsvarende leasingaftale eller forsøge at opgøre dagsværdien på det leasede aktiv. Dermed 
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skønner man den værdi, som aktivet har ved udløb af leasingaftalen. Den interne rente er i sig 

selv en vigtig faktor, da den giver en indikation på, om den pågældende aftale er finansiel eller 

operationel. (ibid. s. 489) 

5.1.3 Salg og tilbagekøb 

Generelt arbejder leasingselskaber sammen med producenter af forskellige aktiver, så 

leasingselskaberne køber eksempelvis en bil af en producent, og derefter leaser bilen ud til 

forbrugeren. En aftale mellem producent og leasingselskabet fremstår som en normal 

salgstransaktion. Realiteten kan ofte være anderledes, fordi der reelt set kan være tale om en 

leasingaftale når man ser det fra producentens side, eftersom at producenten lejer aktivet ud 

til forbrugeren i en vis periode. Det er dermed producenten, som står med restværdirisikoen 

på det pågældende aktiv og det er samtidig også producenten, som sikrer at leasingtager 

betaler til leasingselskabet. Leasingaftalerne vedrørende salg og tilbagekøb klassificeres efter 

de typiske regler i IAS 17. Det beløb aktivet bliver solgt for, anses som en betaling til 

leasinggiver og tilbagekøbet af aktivet efter x antal år, anses som en betaling fra leasinggiver. 

Der er tale om en finansiel leasingaftale, hvis nutidsværdien af den faste leasingydelse har 

dækket det meste af aktivets dagsværdi. Konsekvensen af dette er, at transaktionen bliver 

vurderet som et salg. Hvis der derimod er tale om en operationel leasingaftale er 

konsekvensen, at producenten ikke kan indregne et salg og dermed ikke en eventuel avance, 

men behandles som et lån. Såfremt dette er tilfældet, vil de enkelte leasingydelser til 

leasingselskabet indregnes som en leasingindtægt. (ibid. s. 490-491) 

5.2 IFRIC 4 (leasingkontrakter i andre aftaler) 

Formålet med IFRIC 4 er, at identificere leasingelementer i andre aftaler, eksempelvis 

serviceaftaler. IFRIC 4 kan således bruges, når man regnskabsmæssigt skal behandle 

outsourcing af IT service og IT udstyr. Sådanne aftaler anses tit for at være serviceaftaler, da 

IT selskaber servicerer andre selskaber med at montere, installere, etablere hotline funktion 

med professionel og uddannet personale mod en vis ydelse om måneden. Hvis leverandøren 

bruger andre aktiver, eller har muligheden for at benytte andre aktiver, vil det være en 

indikation på, at aftalen har karakter af en serviceaftale og ikke en leasingaftale. (ibid. s. 491) 

Hvis et IT selskab har en aftale med et andet selskab, om brug af net kapacitet, vil det typisk 

være en serviceaftale, da denne typer aftaler ikke kræver bestemte aktiver. Der kan dog være 
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situationer, hvor net kapaciteten deles med øvrige selskaber/personer og der kan også være 

situationer, hvor leasingtager i en aftale leaser brugsretten af bestemte aktiver, hvilket anses 

for at være leasingaftaler. 

IFRIC 4 kræver, at man opdeler hele outsourcing aftalen i enkelte dele. Ydermere skal den 

samlede ydelse også opdeles, for at identificere, hvad de enkelte dele koster. (ibid. s. 492) 

Imidlertid skal det nævnes, at klassificering af en aftale som enten leasing- eller en 

serviceaftale kræver en helhedsvurdering. Hvis et selskab eksempelvis skal have et stort antal 

computere i en vis periode, hvor det er leverandørens ansvar, at reparere og udskifte udstyret 

såfremt dette måtte blive relevant, forhindrer dette ikke, at det kan være en leasingaftale, da 

klassifikationen skal baseres på en helhedsvurdering. Hvis leasingtager kan aflevere nogle af 

de lånte computere tilbage, uden at betale kompensation, således at leverandøren bærer 

risikoen på computerne, vil aftalen i højere grad have karakter af, at være en serviceaftale. 

(ibid. s. 493) 

5.3 Særlige aftaler omfattet af SIC 27  

SIC 27 omfatter de aftaler, som kaldes for leasingaftaler, men reelt set ikke er det. Det er 

tænkt, at SIC 27 skal behandle aftaler, som mere eller mindre har karakter af, at være salg og 

tilbageleasing. Dette kunne eksempelvis være, hvis sælgeren får en købsoption samtidig med, 

at leasinggiveren får en salgsoption af det pågældende aktiv som følge af en ”leasingaftale”. 

Der er i princippet tale om en lånetransaktion i dette tilfælde, da det ikke kan klassificeres 

som salg og tilbageleasingsaftale, fordi at sælgeren (ejeren af aktivet før salgstransaktionen) 

bærer risikoen på aktivet alene. (ibid. s. 493) 

5.4 Indregning og måling 

Efter man har klassificere den pågældende aftale som en leasingaftale og forholdt sig til, om 

aftalen er af operationel eller finansiel karakter, kan man fastlægge indregningsmetoderne. 

5.4.1 Behandling af finansiel leasing hos leasingtager 

I forbindelse med en finansiel leasingaftale, anses det i praksis for at være et kreditkøb, 

hvilket betyder at både leasingtager og leasinggiver skal indregne aftalen efter reglerne om 

finansiel leasing. Aktiver, der er finansielt leaset, skal indregnes til dagsværdi eller en 

potentielt lavere nutidsværdi af de faste leasing ydelser, som beregnes ud fra 
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leasingkontraktens interne rente eller virksomhedens marginale lånerente. 

Leasingforpligtelsen opgøres og indregnes i regnskabet. Man skal i regnskabet opdele 

ydelserne i henholdsvis en afdrag og rente del. Renten skal være konstant, medmindre man 

har aftaler med en variabel rente. De leasede aktiver afskrives, efter samme metode som de 

aktiver selskabet selv ejer. (ibid. s. 494) 

Leasingforpligtelsen er en finansiel forpligtelse og måles til amortiseret kostpris i regnskabet. 

Der er ikke mulighed for at måle det til dagsværdi, da leasingforpligtelsen er omfattet af IAS 

17. (ibid. s. 495) 

Hvis det fra start er uklart, om leasingtager vil blive ejer af aktivet ved udløb af 

leasingkontrakten, skal man afskrive aktivet over leasingperioden, hvis den forventede 

økonomiske levetid er længere end leasingperioden. Såfremt leasingtager har en fordelagtig 

købsoption, og ved afslutning af leasingperioden køber det pågældende aktiv, behandles dette 

som et særskilt køb af et aktiv. (ibid. s. 496) 

5.4.2 Behandling af finansiel leasing hos leasinggiver 

Finansiel leasing skal ligeledes behandles i leasinggivers årsrapport. Man beregner 

nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne samt en eventuel restværdi, som opgøres ud 

fra leasingaftalens interne rente, og det indregner man i årsrapporten som et tilgodehavende. 

Man fordeler, ligesom hos leasingtager, ydelserne i en afdrag og rente del, renten skal være 

konstant, men der kan være aftaler hvor renten er variabel. Tilgodehavendet er et finansielt 

aktiv og måles til amortiseret kostpris. Det er ikke muligt at måle det til dagsværdi. (ibid. s. 

496) Modsat leasingtager, skal leasinggiver medtage en eventuel restværdi når 

nettoinvesteringen skal opgøres, da restværdien er en del af leasinggivers risiko og 

investering. I virkeligheden er der tale om restværdi på et materielt aktiv, men i leasinggivers 

regnskab, indgår det som en del af tilgodehavendet. Restværdien skal vurderes løbende, 

eftersom en nedgang i denne værdi, har en negativeffekt på leasingtagers betalingsevne, 

hvilket medfører at tilgodehavendet nedskrives. (ibid. s. 497) 

De omkostninger, som er forbundet med indgåelsen af leasingkontrakten indgår således i 

nettoinvesteringen, og indregnes hen over aftalens løbetid. Eksempler på sådanne 

omkostninger er afgifter og skatter. Det er forbudt at indregne det i resultatopgørelsen fra 

starten. (ibid. s. 497) 
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5.4.3 Behandling af finansiel leasing forhandlere 

Ved forhandlerleasing forstås, at forhandlere eller producenter leverer og finansierer 

produkter ved en finansiel leasingaftale til kunder. Gevinsten af sådanne ”salg” skal indregnes 

jf. forhandlerens egen regnskabspraksis og gevinsten skal dermed indregnes når aktivet 

leveres. Salget skal naturligvis opfylde kriteriet for at være et salg, som er gennemført jf. IAS 

18. Hvis leveringsdatoen er efter aftaleindgåelsestidspunktet, skal der først indregnes når 

leveringen er fundet sted. (ibid. s. 497) Fortjenesten af salget opgøres ved at finde forskellen 

mellem tilgodehavendet jf. IAS 17.36 og kostprisen. Omkostninger som forbindes med 

etableringen af leasingkontrakten, skal direkte indregnes i resultatopgørelsen i modsætning 

til reglerne for almindelige leasinggivere, da disse omkostninger anses for at være 

salgsomkostninger. 

Hvis en forhandler sælger et produkt til en kunde og kunden efterfølgende overtager risikoen 

på produktet, er det ikke det samme som forhandlerleasing. (ibid. s. 497) 

5.4.4 Behandling af operationel leasing hos leasingtager 

Hvis en leasingaftale ikke opfylder kravene til finansiel leasing, klassificeres aftalen som en 

operationel leasingkontrakt. Ifølge IAS 17.33 skal leasingtager omkostningsføre de ydelser, 

der er forbundet med leasing lineært, medmindre aktivet anvendes anderledes, dette kunne 

eksempelvis være, hvis brugsmønstret af aktivet er sæsonpræget.  

Jf. SIC 15 skal fordele som leasingtager får fra leasinggiver ved indgåelsen af leasingaftalen, 

eksempelvis tilskud til indretning af lokaler, behandles, som hvis det var en leasingydelse. 

Dette betyder at de samtidig skal fordeles over leasingperioden, således at muligheden for at 

indtægtsføre det straks fjernes. Disse fordelingsregler gælder også i tilfælde, hvor leasingtager 

modtager rabat, hvilket ligeledes skal fordeles lineært over leasingperioden. Dette kunne 

eksempelvis være, hvis man lejer et lokale, og får lejefrie perioder, skal det fordeles lineært 

over leasingperioden. 

Hvis der eksempelvis er en situation, hvor en tidligere lejer modtager nøglepenge fra en ny 

lejer, er det ikke en del af leasingydelsen, og det betragtes som et immaterielt aktiv, da det er 

en form for en rettighed som man afskriver i lejeperioden. Hvis der imidlertid er en klar 

forbindelse mellem nøglepenge og leasingaftalen, betragtes det som en samlet leasingaftale. 
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Omkostninger, der er knyttet til indgåelsen af leasingaftalen skal jf. IAS 17.52, indgå som en 

del af leasingbetalingerne, og skal ligeledes fordeles over perioden for leasinggiver. Dette er 

ikke yderligere klargjort for leasingtager, men det kan imidlertid forsvares, at 

omkostningsføre leasingbetalingerne med det samme. (ibid. s. 498-500). 

5.4.5 Behandling af operationel leasing hos leasinggiver 

Hos leasinggiver indregnes de leasede aktiver som anlægsaktiver jf. IAS 17.49 og skal jf. IAS 

17.53 afskrives i overensstemmelse med standarderne IAS 16 og IAS 38. Leasing indtægterne 

skal indtægtsføres sideløbende med leasingtagers omkostningsførsel, altså lineært. De 

omkostninger, der er forbundet med leasingkontrakten skal omkostningsføres over 

aftaleperioden. Omkostningerne hertil er alene disse, som kan henføres til forhandling og 

indgåelse af leasingkontrakten. 

Hvis leasinggiver har ydet nogle tillæggende servicer til leasingtager, eksempelvis indrettet og 

klargjort lokaler, således leasingtager har kunne installere et nyt aktiv, skal disse 

omkostningsføres samtidigt med, at man modtager leasingydelse fra leasingtager jf. SIC 15. 

(ibid. s. 500) 

5.4.6 Salg og tilbageleasing 

Generelt set behandles salg og tilbageleasing som et salg af et aktiv og en indgåelse af en 

leasingkontrakt. Hvis salg og tilbageleasing ender som en finansiel leasingkontrakt, kan en 

evt. fortjeneste jf. IAS 17.59 ikke indregnes i resultatopgørelsen med det samme, men skal i 

stedet indtægtsføres over aftalens løbetid. Man udskyder således indtægten, og grunden hertil 

er, at fortjenesten er vedrørende hele leasingaftalen. Indtægten skal behandles som et passiv, 

altså kan der ikke ske modregning i aktivets værdi. Hvis ejendomsretten tilgår sælger ved 

udløb af leasingperioden, er det jf. SIC 27 udelukkende en belåningstransaktion.  

Hvis salg og tilbageleasing ender som en operationel leasingkontrakt, kan en evt. fortjeneste 

jf. IAS 17.61 indregnes i resultatopgørelsen straks. Det indregnes som en driftsindtægt, hvis 

aktivet overdrages til dagsværdi. Hvis aktivet sælges til en højere værdi end dagsværdi, skal 

det overskydende beløb indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden, da det medfører 

en højere leasingydelse. Hvis aktivet sælges til en mindre værdi end dagsværdi, og det 

medfører en lavere leasingydelse, skal tabet ligeledes indregnes i resultatopgørelsen over 

leasingperioden. (ibid. s. 501-502) 
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5.5 Præsentation 

Der findes ingen præsentationsbestemmelser i IAS 17. Materielle anlægsaktiver præsenteres i 

balancen som en særskilt post jf. IAS 1. Finansielt leasede aktiver skal også inkluderes i 

samme post, da man regnskabsmæssigt opfatter finansielt leasede aktiver, som en 

finansieringsmetode til køb af anlægsaktiver. (ibid. s. 503) 

5.6 Oplysninger 

Der er en række specifikke oplysningskrav knyttet til IAS 17. Leasingtagere med finansielle 

leasingforpligtelser, skal oplyse den regnskabsmæssige værdi af de leasede aktiver fordelt på 

grupper af aktiver, beskrive betingelserne på de finansielle leasingkontrakter de har indgået, 

samt afstemninger af nutidsværdien og de udiskonterede faste leasingydelser. Derudover skal 

leasingtager oplyse en fordeling af betalingstidspunkterne således, at der oplyses forfald på 1 

år, 1-5 år og mere end 5 år fra balancedagen. 

Leasingtagere med operationelle leasingaftaler skal oplyse en beskrivelse af, hvilke 

operationelle kontrakter leasingtagere har indgået og de faste leasingydelser på kontrakter, 

der er uopsigelige fordelt på samme måde som er nævnt foroven, henholdsvis 1 år, 1-5 år og 

mere end 5 år fra balancedagen.  

Oplysningskravene for leasinggivere er sammenlignelige. Leasinggivere med finansielle 

leasingkontrakter, skal ydermere oplyse om størrelsen af ikke-garanterede restværdier, der 

er inkluderet i nettoinvesteringen i finansielle leasingaftaler. 

Derudover skal det også bemærkes, at tilgodehavender og forpligtelser, der vedrører 

finansielle leasingkontrakter, anses som finansielle instrumenter jf. IFRS 7. De er derved 

omfattet af oplysningskravene heri, herunder krav om oplysninger om rente- og valutarisici. 

(ibid. s. 504) 

5.7 Kritik af IAS 17 (fra artikler mv.) 

Flere eksperter har kritiseret IAS 17 og diverse artikler og diskussioner har også skabt debat 

om denne regnskabsstandard. Kritikerne fremhæver, at standarden har en række mangler, 

hvor et af de største kritikpunkter vedrørende IAS 17 er, manglen på kvantitative data i 

regnskabet som følge af, at operationelle leasingaftaler for leasingtager ikke indgår i 

virksomhedernes balance. Eksempelvis er der i 2005 udarbejdet en analyse i USA, som 
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konkluderer, at selskaber i USA cirka har leasingaftaler for 1,25 billioner dollar, som ikke er 

med i selskabernes balance. (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, 2016, s. 3) IAS 17 er især blevet 

kritiseret for ikke, at opfylde regnskabsbrugernes informationsbehov i en tilstrækkelig grad. 

Leasing behandles forskelligt, afhængigt af om leasingaftalen bliver klassificeret som enten en 

finansiel eller operationel kontrakt. Dette gør det udfordrende, at gennemskue den finansielle 

rapportering for eksempelvis interessenter og regnskabsbrugere (Discussion Paper 

DP/2009/1. IASB, s. 14). Der er et ønske om en øget gennemsigtighed i forbindelse med 

behandlingen af leasingaftaler, i forhold til den nuværende IAS 17. 

Regnskabsfolk og revisorer har yderligere været kritiske overfor IAS 17, fordi de mener, at 

den er kompliceret at anvende. Dette skyldes, at kan være vanskeligt at klassificere en 

kontrakt helt korrekt, som enten finansiel eller operationel leasing. Skillelinjen mellem 

finansielle og operationelle leasingkontrakter baseres nemlig ud fra subjektive vurderinger og 

skøn (ibid. s. 14). IAS 17 har også været kritiseret for at være mangelfuld, dette illustreres 

eksempelvis i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt. Her opnår lejeren, en ret til at 

bruge det leasede aktiv, som opfylder regnskabsbrugernes definitioner for et aktiv. 

Tilsvarende påtager lejeren sig en forpligtelse, pligten til at betale husleje, der opfylder 

regnskabsbrugernes definition af en forpligtelse. Men hvis leasingtager klassificerer lejemålet 

som en operationel leasingaftale, anerkendes denne ret og forpligtelse ikke i balancen (ibid. s. 

15).  

6. Leasing i henhold til IFRS 16 leasing (2019) 

IFRS 16 er den nye leasingstandard, der træder i kraft pr. 1. januar 2019, med mulighed for 

førtidsimplementering. Standarden er ny og erstatter således IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 og SIC-

27, som hidtil har behandlet leasing i leasinggiver og leasingtagers regnskab. Leasing i 

henhold til IFRS 16 forstås som en aftale, hvor en leasingtager kan bruge et aktiv i en vis 

periode, mod en vis betaling til leasinggiver. IFRS 16 behandler ikke aftaler, som udelukkende 

omfatter serviceydelser, og hvor der ikke stilles et aktiv til rådighed. IFRS 16 behandler, 

ligesom IAS 17, primært materielle anlægsaktiver. (Fedders, J. et.al, 2017, s. 546) 

Når en virksomhed indgår en aftale med en leverandør, skal de indledningsvis vurdere om 

aftalen er en leasingaftale jf. IRFS 16, og om det kan behandles efter IFRS 16. En leasingaftale 
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er, som nævnt foroven, en aftale, hvor leasingtager kan bruge et aktiv i en vis periode, mod en 

vis betaling. Det betyder imidlertid, at en aftale med overskriften ”Leasingkontrakt” ikke 

nødvendigvis er en leasingaftale, da man ved vurderingen af, om det er en leasingkontrakt 

skal fastlægge om aftalen giver leasingtager ret til brugen af det pågældende aktiv, og om 

leasingtager kontrollerer brugen af aktivet i leasingperioden. Der er udarbejdet et 

beslutningstræ, som kan hjælpe virksomheder med, at vurdere om den pågældende aftale er 

en leasingaftale. Beslutningstræet fremgår nedenfor: (ibid. s. 552) 

 
 

Leasingaftalen indeholder et specifikt aktiv, hvis leasinggiver ikke har substantiel ret til, at 

skifte aktivet. Hvis det for leasinggiver er muligt, at skifte aktivet, fordi det giver en 

økonomisk fordel betyder det, at leasinggiver har en substantiel ret. Hvis dette er tilfældet, 

kan det ikke anerkendes som et specifikt aktiv, og det vil derved ikke være en leasingaftale. 

Kan leasinggiver skifte aktivet som følge af eksempelvis reparation og tekniske opdateringer, 

har leasinggiver ikke en substantiel ret (ibid. s. 554), hvilket betyder at det potentielt kan 

klassificeres som en leasingkontrakt. Når man vurderer, om et aktiv er under betegnelsen 

”specifikt aktiv” kræver det, at man undersøger de konkrete forhold og omstændigheder. 

Der kan være tilfælde, hvor man har leaset en del af et specifikt aktiv. IFRS 16 kræver 

imidlertid, at aktivet kan udskilles fysisk. Dette er eksempelvis, hvis man leaser etager i en 

bygning, hvor et af etagerne kunne være et specifikt aktiv, da det kan adskilles fra de øvrige 

etager. Det kan kræve, at man konstruerer en ny indgang, således at de øvrige etager kan 

bruges uafhængigt af den leasede etage. 
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Efter IAS 17 skulle man opdele grunde og bygninger, hvor IFRS 16 kræver, at man indregner 

brugsretten til hele aktivet i regnskabet, hvorfor en opdeling som i IAS 17 ikke er relevant 

længere. Dette skyldes, at man anser dette som en brugsret, som man skal indregne og 

afskrive over hele leasingperioden (ibid. s. 555). 

I forbindelse med vurderingen af, hvem der kontrollerer brugen af det specifikke aktiv, skal 

man undersøge, om leasingtager har substantielt ret til de økonomiske fordele mens aktivet 

leases og bestemmer, hvordan aktivet skal bruges i leasingperioden. Dette kunne eksempelvis 

være ved udlejning af et aktiv, hvor leasingtager får de økonomiske fordele knyttet hertil. 

Dermed bestemmer leasingtager selv, hvordan aktivet skal bruges og har ret til de 

økonomiske fordele fra aktivet. Der kan opstå situationer, hvor et afsnit i en leasingkontrakt 

fremsiger, at den månedlige ydelse er afhængig af indtjeningen på aktivet, sådanne krav skal 

medtages i vurderingen om kontrol. Leasinggiver har ret til, at beskytte det leasede aktiv, og 

dette påvirker ikke vurderingen af, om leasingtager har ret til at bestemme over, hvordan 

aktivet bliver brugt. Hvis leasinggiver påkræver, at aktivet skal være tilstede i Danmark, for at 

beskytte det, indgår det ikke i vurderingen af, om leasingtager har ret til at bruge aktivet. 

(ibid. s. 555) 

Hvis en aftale på baggrund af ovenstående vurderinger, ikke kan vurderes at være en 

leasingaftale, klassificeres de som serviceaftaler. Sådanne aftaler indregnes som en 

omkostning, det gøres eksempelvis hver måned, selvom betalingerne ikke nødvendigvis sker 

hver måned. Der skal ligeledes ikke indregnes et aktiv eller forpligtelse, i forbindelse med 

serviceaftaler. Ved en serviceaftale, har den modtagne part ret til, at få en ydelse i en bestemt 

periode, hvorimod man som leasingtager i en leasingaftale, er forpligtet til, at betale for 

brugen af det aktiv man får leveret (ibid. s. 558). 

Der forekommer også sammensatte kontrakter i forbindelse med leasing. Hvis man har en 

sammensat aftale, gælder det i henhold til IFRS 16, at man skiller de enkelte elementer i 

aftalen ud. Det kunne eksempelvis være, at man leaser en bil, som har inkluderet serviceaftale. 

Dette skal man adskille jf. IFRS 16. Der er også mulighed for, at virksomheder ikke adskiller 

leasingaftalen, selvom at den kan adskilles. Det betyder dog, at man indregner både aktivet og 

serviceydelsen i balancen, som det var en samlet aftale (IFRS 16.15). Det er imidlertid de 

fleste, der ville adskille leasingaftalen, da man dermed reducerer det aktiverede beløb og 

leasinggælden. Leasinggiver indregner sin omsætning jf. IFRS 15.73 – 90. Leasingtager 
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derimod, skal indregne sine aktiver og forpligtelser i balancen. Andre ydelser eller varer som 

kontrakten indeholder, skal indregnes efter de øvrige standarder (Fedders, J. et.al, 2017, s. 

559).  

Leasingperioden er en relevant faktor, når leasingtager skal beregne, hvilke dele der skal 

indregnes i balancen af leasing aktiver og forpligtelser. Leasingperioden er den periode, som 

leasingtager er bundet i.  

Til beregningen af leasingperioden, indregnes udover den uopsigelige periode, hvor 

leasingtager er bundet, også det yderligere tidsrum, som leasingstager har mulighed for at 

forlænge og forkorte leasingperiode med. Dette gøres dog kun i situationer, hvor det anses 

som reasonably certain, at leasingtager gør brug af denne mulighed. I forbindelse med 

vurdering om det er reasonably certain, at leasingtager agter at udnytte en eventuel option, 

fremlægger standarden en række vurderingspunkter i IFRS 16.B37. 

Den regnskabsmæssige behandling af kontrakten, er afhængig af den endelige klassifikation. 

Behandlingen for henholdsvis leasingtager og leasingiver, er beskrevet i nedenstående afsnit. 

6.1 Leasingtager 

6.1.1 Indregning og måling 

Leasingtager skal indregne leasingkontrakten i sit regnskab, når leasingaftalen træder i kraft. 

Dette sker, når leasingtageren modtager det pågældende aktiv. Når leasingaftalen træder i 

kraft, betyder det i leasingtagers regnskab, at leasingaktivet måles til kostpris, og at den 

efterfølgende måling skal ske efter samme metode som ejede aktiver, der har samme 

klassifikation som det leasede aktiv. I balancen skal leasingforpligtelsen indregnes efter 

metoden for nutidsværdi, som består af en tilbagediskontering af den pågældende 

leasingydelse med anvendelse af aftalens interne lånerente. Såfremt den interne lånerente 

ikke kan opgøres pålideligt, kan man anvende den marginale lånerente. Udover de faste 

leasingydelser, indgår garanterede restværdier og købs- eller ophævelsesoptioner, såfremt 

det vurderes, at det er sandsynligt, at de vil blive realiseret. Leasingydelsen skal opdeles i en 

afdrag- og rentedel ligesom i IAS 17 (ibid. s. 564-565). 

Når man har flere leasingaftaler, skal man behandle dem en ad gangen, men der er også 

mulighed for at man kan behandle ensartede leasingaftaler under ét. Det kræver dog at man 
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vurderer, at behandling af en portefølje i stedet for enkelte leasingaftaler, ikke påvirker 

årsregnskabet væsentligt (IFRS 16.B1). Dette kunne eksempelvis være, at man har 30 biler, 

der er leaset og har samme karakteristika. Disse kan man behandle under en portefølje, hvis 

man mener, at det ikke påvirker regnskabsaflæggelsen væsentligt. Hvis man har leaset 

forskellige aktiver fra samme leverandør, på samme eller næsten samme tid, kan disse 

indregnes under ét, hvis eksempelvis leasingaktiverne er forhandlet samlet eller enten er tæt 

forbundne. Denne indregning af leasingaftalerne, er sammenlignelige med lånefinansierede 

aktiver (Fedders, J. et.al, 2017, s. 566). 

Som hovedregel skal alle leasingaftaler indregnes i årsrapporten jf. IFRS 16. Der er dog en 

række tilfælde, hvor man kan undlade det. Det kan man, hvis man har leasingaftaler, der 

strækker sig i mindre end 12 måneder, eller at man har leasingaktiver med lav værdi. Hvis 

leasingtager vælger at undlade dette i årsrapporten, fordi aftalen strækker sig i eksempelvis 

fire måneder, skal det gøres konsekvent på hver art af leasede aktiver. Hvis leasingaktivet har 

lavt værdi, og leasingtager undgår at indregne det i regnskabet, kan det vælges pr. enkelt 

leasingaftale. Hvis leasingtager ikke indregner leasingaftalen i årsregnskabet fordi 

leasingperioden er kortvarig, skal leasingydelsen indregnes på samme måde som 

operationelle leasingaftaler i IAS 17. (ibid. s. 568) Hvis leasingtager ikke indregner 

leasingaftalen i årsregnskabet, fordi aktivet er af lav værdi, betyder det imidlertid, at man i 

noterne oplyser beløbet, og grunden til at man ikke har medtaget det i balancen. I forbindelse 

med vurderingen af om aktivet er af lav værdi, opererer man typisk med en tærskelgrænse på 

5.000 USD (IFRS 16.BC.100) og der kan udelukkende være et aktiv med lav værdi, hvis aktivet 

ikke er afhængigt af andre væsentlige aktiver. Det betyder, at hvis man har 10 aktiver, som er 

af lav værdi, der til sammen bliver væsentlige, kan man undlade medtage dette i balancen. 

(Fedders, J. et.al. s. 570) Derfor er væsentlighedsvurderingen i IFRS 16 anderledes, i forhold til 

øvrige vurderinger om væsentlighed. (IFRS 16.8) 

En virksomhed kan også vælge, at tage udgangspunkt i IAS 1.7 angående 

væsentlighedsniveauer, så hvis et aktiv i størrelsesordenen 20.000 USD er uvæsentligt for en 

virksomhed, kan de undlade indregne det i balancen. Det betyder imidlertid, at 

væsentlighedsvurdering jf. IFRS 16 er en supplerende regel om væsentlighed. (Fedders, J. 

et.al, 2017, s. 570). 
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6.1.2 Regnskabsmæssig behandling af aktivet 

Som nævnt ovenfor, er leasingkontrakten først trådt i kraft, når brugsretten til aktivet overgår 

til leasingtager. Først da, indregnes et leasingaktiv i balancen. Første måling er til kostpris 

ligesom ved måling af andre ikke-finansielle aktiver. Efter første indregning, måles aktivet 

ligeledes til kostpris, medmindre der klassificeres som en investeringsejendom, da man 

derved kan vælge, at måle til dagsværdi jf. IAS 40. Det også muligt at måle aktivet jf. IAS 16, 

det betyder imidlertid, at aktivet skal indregnes efter kriterierne for et materielt anlægsaktiv. 

Aktivet skal nedskrives efter reglerne i IAS 16 og 36, hvis aktivet måles til kostpris. 

Hvis leasingtager ejer andre investeringsejendomme, som behandles efter IAS 40, skal de 

leasede investeringsejendomme også behandles sådan (IFRS 16.34). Hvis leasingtager i 

forbindelse med behandlingen af en bestemt type aktiver anvender omvurderingsmodellen jf. 

IAS 16, kan dette også vælges på lignende leasingaktiver. Hvis der i løbet af leasingperioden, 

sker en revurdering i leasingkontrakten, eksempelvis en forlængelse af leasingperioden, 

påvirker dette også kostprisen på det pågældende aktiv i henhold til IFRS 16.39-43. (Fedders, 

J. et.al, 2017, s. 574) 

6.1.3 Regnskabsmæssig behandling af forpligtelsen 

Leasingkontrakten måles første gang som nutidsværdien af leasing betalingerne. 

Når leasingforpligtelsen skal opgøres, skal man inddrage disse fire faktorer: 

1. Den faste leasingydelse 

2. De variable leasingydelser 

3. Den interne rente i leasingkontrakten og  

4. En opgørelse af hele leasingforpligtelsen, som indregnes ved aftale indgåelse. (ibid. s. 

575) 

Faste leasingydelse 

Det leasingtager med sikkerhed kommer til at betale i leasingperioden, kaldes den faste 

leasingydelse eller minimumsleasingydelsen. Det betyder, at de ydelser, som leasingtager ikke 

skal betale med sikkerhed i leasingperioden, ikke indgår som en fast leasingydelse. Hvis 

leasingtager giver sikkerhed til leasinggiver om, at det leasede aktiv har en vis værdi efter 

leasingperiodens udløb, vil værdien af det leasingtager forventer at betale, ikke anses for at 

være den faste leasingydelse. Denne garanti kaldes en restværdigaranti. 
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Forskellen i forhold til IAS 17 er, at denne restværdigaranti indgik som en del af den faste 

ydelse. I henhold til IFRS 16 undersøges, hvad garantien kommer til at koste leasingtager for 

at stille sikkerheden (ibid. s. 576). 

De variable leasingydelser  

De variable leasingydelser er ydelser, som betales i visse situationer, eksempelvis hvis man 

forlænger eller forkorter leasingaftalen, aftaler hvor leasingydelsen er afhængig af udvikling 

af CIBOR eller et indeks, hvis man har omsætningsbestemt husleje og forbrugsbestemte 

aktiver. 

Leasingforpligtelsen er afhængig af, hvad der betales, i forhold til restværdigarantien. Dette 

betyder, at restværdigarantien ikke indgår som en del af leasingforpligtelsen, hvis 

leasingtager ikke forventer, at betale noget i forhold til restværdigarantien (IFRS 16.BC171). 

Det er muligt, at indgå en leasingaftale, hvor alle leasingydelser er variable, eksempelvis hvis 

man indgår en aftale om leasing af vindmølle. Leasingtager betaler kun, hvis vindmøllen 

producerer elektricitet. Det ses ikke særlig ofte, da minimumsleasingydelsen dermed er lig 

nul, og det betyder at leasinggivers pris bliver alt for høj, da risikoen er væsentlig højere ved 

denne type aftale. Derfor vil leasingtager næsten altid acceptere, at der er en 

minimumsleasingydelse knyttet til leasingaftalen. (Fedders, J. et.al, 2017, s. 579) 

Den interne rente i leasingkontrakten 

Den interne rente er afkastet som leasinggiver forventer at få, hvilket sjældent ses oplyst i 

leasingkontrakterne, hvorfor leasingtager selv skal sørge for, at opgøre den. 

Den interne rente er nødvendig for leasingtager, for at opgøre leasingforpligtelsen, dette 

gøres ved at anvende den interne rente til, at opgøre nutidsværdien af leasingydelserne. Den 

interne rente er ligeledes relevant at beregne, da det også anvendes som diskonteringsfaktor, 

hvilket er nødvendig for at tilbagediskontere leasingydelserne samt restværdien på 

leasingaktivet efter kontraktens udløb for, at finde anskaffelsesprisen af aktivet. For at 

beregne den interne rente kræver det indblik i dagsværdien af aktivet på 

indgåelsestidspunktet, leasinggivers omkostninger forbundet med indgåelsen af 

leasingaftalen, den ikke-garanterede restværdi og minimumsleasingydelserne. (ibid. s. 581) 
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Opgørelse af hele leasing forpligtelsen 

Opgørelsen af hele leasing forpligtelsen sker ved aftaleindgåelse, hvor den 

tilbagediskonterede værdi af leasingydelserne identificeres, som er beskrevet foroven i afsnit 

6.1.3. IFRS 16.36 beskriver imidlertid, at der i visse situationer kan komme efterfølgende 

reguleringer til den leasingforpligtelse, der er indregnet. Reglerne til, hvordan reguleringen af 

leasingforpligtelsen og dermed leasingaktivet opgøres, findes i IFRS 16.39–43. (ibid. s. 583) 

6.1.4 Ændring af en leasingaftale 

Modsat IAS 17, indeholder IFRS 16 en række regler vedrørende ændringer i eksisterende 

leasingaftaler. IFRS 16 tager udgangspunkt i, at ændringer i leasingaftalen, medfører en 

revurdering af den pågældende aftale. Dette behandles i afsnittet IFRS 16.44 – 46. Såfremt 

ændringerne i leasingaftalen fører til en udvidelse af aftalens omfang, skal denne ændring 

bearbejdes som en ny og særskilt leasingaftale i overensstemmelse med IFRS 16.44.  

Hvis ikke ovenstående er tilfældet, skal der ske revurdering af leasingforpligtelsen ud fra den 

nye løbetid, månedlige ydelse mv. Dette skal ske jf. IFRS 16.45, på baggrund af en opdateret 

diskonteringsfaktor. (ibid. s. 592) 

6.1.5 Salg og tilbageleasing 

I praksis ses det blandt andet, at en virksomhed sælger et aktiv, hvorefter aktivet leases 

tilbage, eksempelvis for, at forbedre likviditeten. Først skal man, ved ovenstående transaktion, 

vurdere om det er et salg, i henhold til IFRS 15. Såfremt man vurderer, at det er et salg, og en 

tilbageleasing af samme aktiv, skal leasingtager beregne en proportional avance eller tab, som 

skal baseres på aktivets levetid, som i princippet er overført til leasinggiver. Leasingtager skal 

i regnskabet indregne leasingaktivet, der skal svare til, den del af den regnskabsmæssige 

værdi, som leasingtager har bibeholdt i leasingkontrakten og indtægtsføre avancen eller 

omkostningsføre eventuelt tab angående den restlevetid, som er overgået til leasinggiver. 

(ibid. s. 594) 

6.1.6 Overgangsregler for leasingtager 

IFRS 16 skal implementeres pr. 1. januar 2019, eller senere for dem med skævt regnskabsår 

(ibid. s. 595). Der er imidlertid mulighed for at førtidsimplementere standarden når den er 

godkendt af EU, hvilket den er i dag. (En overskuelig introduktion til IFRS 16-standarden, PwC, 
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2018) Der findes en række overgangsregler i IFRS 16, og implementering af standarden før 

tid, vil dermed være vanskeligt og kræve meget administrativt arbejde, da 

sammenligningstallene dermed skal tilpasses. Vælger man, at implementere det fra og med 1. 

januar 2019, er der ingen krav om tilpasning af sammenligningstallene. 

Leasingforpligtelserne vedrørende tidligere klassificerede operationelle leasingaftaler, kan 

således indregnes på baggrund af de aktuelle opgjorte operationelle leasingforpligtelser. Disse 

regler er til, for at gøre implementeringsfasen fra IAS 17 til IFRS 16, for leasingtager, lettere og 

uproblematiske. Overgangsfasen kan dog til trods for denne lempelse, være omkostningsrigt 

(Fedders, J. et.al, 2017, s. 595).  

6.1.7 Præsentation fra leasingtagers side 

Leasingtager kan vælge, at vise leasingaktiver i balancen som særskilt post eller som 

materielle anlægsaktiver i den post de tilhører. Præsenteres leasingaktivet ikke særskilt i 

balancen, skal beløbet, og hvilken post de er tilknyttet i balancen fremgå af noterne. 

Investeringsejendomme, der er leaset videre som operationelle leasingkontrakter skal 

præsenteres i balancen jf. reglerne i IAS 40. Leasingforpligtelserne skal også, enten fremgå 

separat i balancen, eller i regnskabsposten andre finansielle forpligtelser. Hvis ikke det 

præsenteres separat i balancen, skal noterne, ligesom med leasingaktivet, indeholde 

oplysninger om beløb og hvilken post det tilhører i balancen. 

Afdrag på leasinggælden skal i pengestrømsopgørelsen vises som pengestrømme fra 

finansielle aktiviteter, hvorimod rente betalinger skal vises som pengestrømme fra drift- eller 

finansieringsaktiviteter. Det afhænger af leasingtagers praksis inden for regnskabsaflæggelse. 

Udover ovenstående, er der ikke knyttet flere pengestrømme hertil. Dette medfører, at der 

ved indgåelse af en leasingkontrakt ikke kan være enten en finansiering- eller 

investeringstransaktion. Transaktionen skal derimod oplyses jf. IAS 7.43-44 (non-cash 

transaktion). Leasingydelser, der vedrører kortfristede leasingaftaler og aktiver af lav værdi, 

præsenteres som pengestrømme fra driftsaktiviteter (ibid. s. 596-597). 

6.1.8 Oplysning fra leasingtagers side 

I noterne skal det oplyses, hvilken poster leasingaktiver og leasingforpligtelserne tilhører, 

hvis de ikke er medtaget separat i balancen.  

Ved den regnskabsmæssige behandling, skal leasingtager oplyse følgende leasingperioden: 
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”(a) depreciation charge for right-of-use assets by class of underlying asset; 

(b) interest expense on lease liabilities; 

(c) the expense relating to short-term leases accounted for applying paragraph 6. This expense 

need not include the expense relating to leases with a lease term of one month or less; 

(d) the expense relating to leases of low-value assets accounted for applying paragraph 6. This 

expense shall not include the expense relating to short-term leases of low-value assets included 

in paragraph 53(c); 

(e) the expense relating to variable lease payments not included in the measurement of lease 

liabilities; 

(f) income from subleasing right-of-use assets; 

(g) total cash outflow for leases; 

(h) additions to right-of-use assets; 

(i) gains or losses arising from sale and leaseback transactions; and 

(j) the carrying amount of right-of-use assets at the end of the reporting period by class of 

underlying asset.” (IFRS 16.53) 

For investeringsejendomme, som er leaset skal oplysningerne gives i overensstemmelse med 

IAS 40. Der skal derudover gives tilstrækkelig kvantitativ og kvalitativt information til 

regnskabsbrugeren, for at de danne sig en forståelse for leasingkontrakterne og disses 

påvirkning på virksomhedens økonomiske situation. Standarden giver en række eksempler 

på, hvilke informationer leasingtager kan give i regnskabet. Ligeledes skal leasingtagere 

oplyse, hvordan de behandler leasingaftaler, der er indgået på under 1 år eller omfatter 

aktiver af lav værdi. (IFRS 16.56-59) (Fedders, J. et.al, 2017, s. 597-598) 

6.2 Leasinggiver 

6.2.1 Indregning og måling 

IFRS 16 har ændret definitionen af en leasingaftale, dette får naturligvis også konsekvenser 

for leasinggiver. Derfor skal leasinggiver stadig vurdere, om leasingaftalerne opfylder 

kriterierne efter IFRS 16. Leasinggiver er imidlertid ikke påvirket i ligeså høj grad af IFRS 16, 
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som leasingtager er. Leasinggiver skal stadig jf. IFRS 16 klassificere sin leasingaftaler som 

henholdsvis finansiel eller operationel leasing. (ibid. s. 598) 

6.2.2 Klassifikation af leasingaftaler 

Finansiel leasing er ligesom i IAS 17, kendetegnet ved, at alle betydelige fordele og risici, der 

er forbundet med det leasede aktiv, overføres til leasingtager, uanset om det er ved starten 

eller slutningen af leasingperioden, at ejendomsretten overgår. Alle øvrige leasingaftaler er 

operationelle. Der findes også i IFRS 16, en række kriterier til, at vurdere om en aftale er 

finansiel eller ej. 

For at en leasingaftale er finansiel, skal minimum et af nedenstående punkter være opfyldt: 

a) ”The lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease 

term; 

b) The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be 

sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for it to 

be reasonably certain, at the inception date, that the option will be exercised; 

c) The lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset even if 

title is not transferred; 

d) At the inception date, the present value of the lease payments amounts to at least 

substantially all of the fair value of the underlying asset; and 

e) The underlying asset is of such a specialised nature that only the lessee can use it without 

major modifications. “(IFRS 16.63) (Fedders, J. et.al, 2017, s. 599) 

Disse ovenstående punkter er også kendetegnet ved, at være de primære kriterier. Der findes 

imidlertid også nogle supplerende kriterier. Disse er hjælpe kriterier til, at få klassificeret en 

leasingaftale som en finansiel leasingkontrakt. Punkterne er som følgende: 

a) “If the lessee can cancel the lease, the lessor’s losses associated with the cancellation are 

borne by the lessee; 

b) Gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee 

(for example, in the form of a rent rebate equaling most of the sales proceeds at the end 

of the lease); and 

c) The lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is 

substantially lower than market rent.” (IFRS 16.34) (Fedders, J. et.al, 2017. s. 599) 



 

62/123 
 

Det er ikke altid, at ovenstående kriterier fører til endeligt svar, så det betyder, at man skal 

foretage en helhedsvurdering, for at klassificere en leasingaftale så korrekt som muligt. (IFRS 

16.65) 

6.2.3 Behandling af finansiel leasing 

Finansiel leasing behandles på samme måde som i den nuværende regnskabsstandard, IAS 17. 

Man opgør nutidsværdien af leasingbetalingerne samt en eventuel restværdi, der opgøres ud 

fra leasingaftalens interne rente, og det indregner man i årsrapporten som et tilgodehavende. 

Tilgodehavendet er et finansielt aktiv, og målemetoden er ligesom i IAS 17, amortiseret 

kostpris. Værdien af aktivet skal opgøres jf. IFRS 16.70. Der er dermed ikke de store forskelle 

hos leasinggiver (Fedders, J. et.al, 2017, s. 603). 

6.2.4 Behandling af operationel leasing 

I forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af operationelle leasing aftaler, skal 

aktiverne præsenteres som anlægsaktiver og skal afskrives jf. reglerne i IAS 16. 

Leasingydelserne indtægtsføres jf. IFRS 15.81, hvilket betyder, at indtægterne som 

udgangspunkt skal indtægtsføres lineært. Man kan også vælge, at indtægtsføre betalingerne 

anderledes end lineært, men det kræver at leasingtagers brugsmønter varierer betragteligt 

fra et lineært brugsmønster over lejeperioden. (ibid. s. 608) (IFRS 16.81) 

6.2.5 Bygninger og grunde 

Bygninger og grunde, skulle opdeles i IAS 17 både for leasingtager og leasinggiver. I IFRS 16 

har man imidlertid, valgt at fjerne opdelingen når leasingtager skal udarbejde årsrapport, 

men nu er det udelukkende gældende for leasinggiver. Baggrunden for, at leasingtager ikke 

skal foretage denne opdeling er, at det udelukkende er den totale værdi af brugsretten i 

leasingsaftalen, som skal indregnes. Der er ej heller store ændringer vedrørende grunde og 

bygninger i IFRS 16, udover at leasingtager ikke skal opdele aftalen længere. (Fedders, J. et.al, 

2017, s. 609-610) 

6.2.6 Forhandlerleasing 

Ved forhandlerleasing forstås, at forhandlere eller producenter leverer og finansierer 

produkter ved en finansiel leasingaftale til kunder. Ved forhandlerleasing gælder der 

specifikke regler. Den regnskabsmæssige behandling for forhandlerleasing er, at der findes to 
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elementer man skal tage højde for, henholdsvis et normalt salg og en finansieringsaftale. 

Begge elementer vedrører samme produkt, hvilket betyder, at når en forhandler sælger et 

produkt til en kunde, hvor kunden overtager risikoen på produktet efterfølgende, ikke er det 

samme som forhandler leasing. Det kan godt have karakter af, at være forhandlerleasing, hvis 

kunden har ret til at sælge produktet tilbage til forhandleren, eftersom at det dermed er 

forhandleren, der ultimativt har restværdirisikoen. (ibid. s. 611) 

Forhandleren skal i regnskabet indregne fortjenesten af det såkaldte salg jf. selskabets egen 

regnskabspraksis. Typisk indregnes fortjenesten, når levering af produktet er fundet sted. Det 

betyder imidlertid, at man ikke må indregne fortjeneste når man indgår leasingaftalen, hvis 

dette er før leveringstidspunktet. Dette skyldes, at transaktionen skal behandles jf. IFRS 15. 

Fortjenesten af sådanne transaktioner beregnes som kostprisen minus omsætningen, og 

eventuelle omkostninger, der er forbundet med indgåelsen af leasingkontrakten skal 

medtages i resultatopgørelsen med det samme. Det gælder ikke blandt ”almindelige” 

leasinggivere, eftersom at disse omkostninger ved forhandlerleasing anses som 

salgsomkostninger, hvilket dækkes af avancen ved et salg (ibid. s. 612). 

6.2.7 Videreleasing 

En leasingtager har mulighed for at viderelease et allerede leaset produkt. I så fald, bliver 

leasingtager til leasinggiver jf. IFRS 16, da leasingtager videreleaser brugsretten til et aktiv. 

Derfor bliver den nye leasinggiver nødt til, at klassificere aftalen som finansiel eller 

operationel. I forbindelse med klassifikationen af aftalen som enten finansiel eller operationel, 

skal man især tage højde for den primære leasingkontrakt. Hvis der i den primære 

leasingkontrakt er leaset en bil i eksempelvis 2 år, og man videreleaser bilen i 2 år, er dermed 

tale om en finansiel leasing, da man har videreleaset aktivet i hele leasingperioden. (ibid. s. 

615) 

6.2.8 Ændring af leasingaftaler 

I forbindelse med ændringer af eksisterende leasingaftaler, skal ændringen behandles som en 

ny aftale, såfremt aftalen ændres til at inkludere en ekstra ydelse eller et ekstra aktiv. 

Foretages der ændringer i operationelle leasingaftaler, skal disse altid behandles som en ny 

aftale, og man anerkender derved kun en ændring, hvis man arbejder med en finansielle 

leasingaftaler. Derudover må der i forbindelse med ændringer i leasingaftale ikke gives 
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rabatter eller lignende. Hvis man i leasingaftalen begrænser indholdet, skal det behandles jf. 

IFRS 9 vedrørende ophør af finansielt tilgodehavende. (ibid. s. 615) 

6.2.9 Præsentation fra leasinggivers side 

Leasinggiver skal præsentere aktiverne som et tilgodehavende hvis aftalen er en finansiel 

leasing aftale, og selve anlægsaktivet hvis aftalen er en operationel leasing aftale jf. IFRS 

16.88. Det betyder imidlertid, at IFRS 7 vedrørende finansielle aktiver og IAS 16 vedrørende 

materielle anlægsaktiver skal overholdes. (ibid. s. 615) 

6.2.10 Oplysninger fra leasinggivers side 

Leasinggiver skal i årsrapporten beskrive leasingaktiviteten og hvilke risici, der er forbundet 

hertil, samt hvordan risiciene gribes an. Der findes forskellige oplysningskrav til leasinggiver 

afhængigt af, hvilken type leasingkontrakt, der er tale om. Nedenfor er oplysningskravene 

oplistet med hensyn til operationelle leasingkontrakter: 

 Leasinggiver skal oplyse indtægterne fra leasingaktiviteten på årsbasis, inklusiv en 

separat oplysning vedrørende indtægter fra variable leasingydelser 

 Der skal gives tilstrækkelig information omkring anlægsaktivet jf. IAS 16 som er opdelt 

i leasing aktiver under operationelle leasingkontrakter og andre aktiver 

 De oplysningskrav, som finder sted i IAS 36, 38, 40 og 41 skal gives for de aktiver der 

er leaset i henhold til en operationel leasingaftale 

 Udiskonterede faste leasing betalinger plus fordeling af betalingstidspunkterne 

således, at man oplyser forfald på 1 år, 1-5 år og mere end 5 år fra balancedagen (IFRS 

16.95-97) 

Når der er tale om en finansiel leasingkontrakt, skal leasinggiver oplyse nedenstående: 

 Avance/tab på salget 

 Renteindtægterne som stammer fra leasingtilgodehavender 

 Modtagne leasingbetalinger, som ikke indgår i de faste leasingydelser 

 Oplysninger vedrørende eventuelle ændringer i nettoinvesteringen (kvantitativt og 

kvalitativt) 
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 Udiskonterede faste leasing betalinger plus fordeling af betalingstidspunkterne 

således, at man oplyser forfald på 1 år, 1-5 år og mere end 5 år fra balancedagen. 

(Fedders, J. et.al, 2017, s. 616) (IFRS 16.90) 

6.3 Delkonklusion 

Efter IAS 17 behandles leasingaftaler forskelligt afhængig af klassifikationen af aftalen. Hvis 

leasingkontrakten klassificeres som finansiel leasing, indregnes det i balancen hos 

leasingtager og leasinggiver. Hvis leasingkontrakten klassificeres som en operationel 

leasingaftale, skal det ikke indregnes i balancen hos leasingtager, men fremgå i noterne. 

Operationelle leasingaftaler indregnes dog i balancen af leasinggiver. IAS 17 har været 

kritiseret for eksempelvis at leasingtager ikke indregner operationelle leasingaftaler i 

balancen, og IASB har udarbejdet en ny standard, som skal implementeres fra 1. januar 2019. 

Det er standarden IFRS 16, og i den forbindelse har det medført en række markante 

ændringer til leasingtager, omkring hvordan leasing skal behandles. 

Efter IFRS 16 skal leasingtager ikke længere opdele leasingkontrakterne i operationelle eller 

finansielle, men indregne alt vedrørende leasing i balancen. Det behandles sammenligneligt 

med finansielle leasingaftaler efter IAS 17. 

IFRS 16 har ikke medført særlig store forskelle til leasinggiver. Leasinggiver er ikke desto 

mindre, stadig omfattet af ændringen i definitionen af en leasingkontrakt efter IFRS 16, men 

klassificerer stadig leasingaftalerne enten som operationelle eller finansielle. 

IAS 17 er også blevet kritiseret for, at være kompliceret at anvende, da vurderingen om en 

kontrakt er finansiel eller operationelt i praksis kan være kompliceret. Den har været 

kritiseret for, ikke at være helt gennemsigtig for regnskabsbrugerne, som har været nødsaget 

til, at foretage en række skønsbaserede justeringer til, at anvende regnskabstallene til 

analyser. 
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7. Forskel på IAS 17 og IFRS 16 

Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 har ikke væsentlig betydning for leasinggiver. Det har den 

derimod for leasingtager, da leasingtager skal indregne alle betydelige leasingkontrakter i 

balancen, hvilket uddybes nedenfor.  

7.1 Definitionen af en leasing kontrakt 

Alle leasingkontrakter resulterer i, at leasingtager får retten til at anvende et aktiv ved starten 

af leasingkontrakten, og når leasingydelserne betales over tid, opnås en slags finansiering af 

aktivet. IFRS 16 eliminerer derfor klassificering af leasingkontrakter, som enten 

operationelle- eller finansielle leasingkontrakter, som det var krævet efter IAS 17. IFRS 16 

indfører i stedet en enkelt leasingtager regnskabsmodel. Ved anvendelse af denne model skal 

leasingtager indregne:  

 Aktiver og passiver for alle leasingkontrakter med en løbetid på mere end 12 måneder, 

medmindre det underliggende aktiv er af lav værdi og 

 Afskrivninger på leasingaktiver skal præsenteres separat fra renter af 

leasingforpligtelser i resultatopgørelsen. (IFRS 16.5) 

IFRS 16 definerer en leasingkontrakt som en kontrakt, der overdrager leasingtager retten til 

at bruge et aktiv i en periode mod at modtage et vederlag. Man vurderer, om en kontrakt er en 

leasingkontrakt på baggrund af, om kunden har ret til, at kontrollere brugen af et identificeret 

aktiv over en aftalt periode.  

Kravene til definitionen af en leasingkontrakt i IFRS 16 er ændret lidt i forhold til i IAS 17. 

Disse ændringer forventes imidlertid ikke, at påvirke konklusionerne om, hvorvidt 

kontrakterne er leasingkontrakter. Det forventes derved, at en leasingaftale i henhold til IAS 

17, generelt også vil være en leasingaftale jf. IFRS 16. Definitionen i IFRS 16 fokuserer på, 

hvem der har ret til at kontrollere brugen af det leasede aktiv, hvorimod IAS 17 fokuserer på, 

hvem der har brugsretten af aktivet. Det betyder, at IFRS 16s definition er udvidet, idet at det 

ikke kun handler om brugsretten, men hvem der har ret til at kontrollere aktivet. Derudover 

kræver IFRS 16, at man skal identificere aktivet, hvilket betyder, at først når aktivet er 

identificeret, kan det være en potentielt leasingkontrakt. 
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IFRS 16 eliminerer klassificering af leasingaftaler som enten operationel eller finansiel for en 

leasingtager. I stedet behandles alle leasingkontrakter efter samme metode, hvilket svarer til 

finansielle leasingleasingkontrakter i henhold til IAS 17. For leasinggiver er der dog stadig 

krav om klassifikation af leasingaftaler, som enten operationelle eller finansielle. Denne 

opdeling betyder dermed, at leasinggiver typisk præsenter et materielt leasingaktiv 

(operationel) eller et tilgodehavende i balancen (finansiel). Det medfører, at operationelt 

leasede aktiver fremover vil indregnes i balancen, hos både leasingtager og leasinggiver. 

Leasingtager indregner reelt set brugsretten til aktivet, og leasinggiver indregner det 

juridiske aktiv. (En overskuelig introduktion til IFRS 16-standarden. PwC, 2018, s. 8) 

Leasingaftaler aktiveres ved at indregne leasingydelsernes nutidsværdi og præsentere aftalen 

som leasede aktiver (brugsaktiver) eller sammen med de øvrige materielle anlægsaktiver. 

Hvis ydelserne betales over tid, anerkender et selskab også en finansiel forpligtelse, der 

repræsenterer sin forpligtelse til at betale fremtidige leasingydelser. 

En væsentligt effekt af de nye krav i IFRS 16, vil være en stigning i leasingaktiver og 

leasingforpligtelser. Derfor vil der for virksomheder, med væsentlige leasingkontrakter være 

væsentlige ændringer i nøgletallene, som følge af at selskabernes aktiver og passiver. 

7.2 Ændring i balancen 

Efter IAS 17 ville der i leasingtagers balance kun fremgå finansielle leasingkontrakter, og 

operationelle leasingkontrakter ville fremgå af noterne. Dette ændrer IFRS 16, således at 

leasingtager indregner alle leasingkontrakter i balancen. I henhold til IFRS 16, er der som 

tidligere nævnt, ikke markante ændringer med hensyn til leasinggivers regnskabsmæssige 

behandling. Dermed fortsætter leasinggiver stadig, med at klassificere sine leasingkontrakter 

som operationelle eller finansielle, og indregne disse to typer leasingkontrakter forskelligt. 

For leasingtager er der nedenfor konstrueret en tabel, der belyser forskellene: 
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IAS 17 IFRS 16 

 Finansielle  Operationelle Alle leasingkontrakter 

Aktiver Maskiner, fly mv.   Fly, maskiner mv. 
 Biler busser, fly, 

ejendomme 
Passiver Gældsforpligtelse   Gældsforpligtelse 

 Økonomisk 
forpligtelse 

Noter   Biler, busser, fly, 
ejendomme mv. 

 Økonomisk 
forpligtelse 

 

 

Ovenstående forskelle vil betyde, at balancesummen naturligvis vil stige, da der vil ske en 

tilføjelse til anlægsaktiverne og forpligtelserne.  

7.3 Ændringer i resultatopgørelsen 

Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 påvirker også leasingtagers resultatopgørelse. Der er 

nedenfor tabeller, som illustrerer IFRS 16s påvirkning på en artsopdelt og funktionsopdelt 

resultatopgørelse. 

7.3.1 Påvirkning på en artsopdelt resultatopgørelse 

Andre eksterne omkostninger Denne regnskabspost falder, da leasingydelsen 
ikke påvirker de eksterne omkostninger. 

EBITDA EBITDA stiger, eftersom leasingydelsen ikke 
længere har indflydelse på dette nøgletal. Dette 
skyldes at man i henhold til IFRS 16, skal opdele 
omkostningerne i en rente- og afskrivningsdel, 
hvorimod man i IAS 17 indregnede leasingydelsen 
som almindelige driftsomkostninger 
(operationelle leasingkontrakter). 

Afskrivninger Afskrivningsposten stiger, da man jf. IFRS 16 skal 
foretage afskrivning på leasingaktivet. 

EBIT Da det kun er afskrivningsdelen, som påvirker 
EBIT, vil posten stige. Renterne indregnes under 
posten ”finansielle omkostninger”. 

Finansielle omkostninger Denne post stiger, som følge af renterne på 
leasinggælden. 

Årets resultat Denne post kan enten stige eller falde, da det 
afhænger, om påvirkningen på leasinggælden er 
positiv eller negativ som følge af renterne, i 
forhold til den lineære leasingydelse på aftaler 
som er operationelle. 
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7.3.2 Påvirkning på en funktionsopdelt resultatopgørelse 

Administrations-, produktions-, og 
distributionsomkostninger 

Disse poster falder, da renterne på 
leasingforpligtelsen (leasinggælden) ikke påvirker  

EBIT Da det kun er afskrivningsdelen, som påvirker 
EBIT, vil posten stige. Renterne indregnes under 
posten ”finansielle omkostninger”. 

Finansielle omkostninger Denne post stiger, som følge af, at renterne på 
leasinggælden. 

Årets resultat Denne post kan enten stige eller falde, da det 
afhænger om påvirkningen på leasinggælden er 
positiv eller negativ som følge af renterne, i 
forhold til den lineære leasingydelse på aftaler 
som er operationelle. 

(ibid. s. 11-12) 

7.4 Ændringer i pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen bliver også berørt af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Dette skyldes, 

at leasingtager ikke længere har operationelle leasingkontrakter, som i IAS 17, hvor 

leasingydelsen klassificeres som pengestrømme fra driftsaktivitet. (ibid. s. 11) I henhold til 

IFRS 16, opdeles leasingydelserne i en afdrag- og rentedel. Renterne kan enten klassificeres 

som finansiel- eller driftsaktivitet, dette kommer an på selskabets regnskabspraksis. Afdraget 

derimod, skal klassificeres som pengestrømme fra finansiel aktivitet. Hovedparten af 

virksomheder vil dermed opleve, at der er vil være en ændring i deres pengestrømsopgørelse, 

når IFRS 16 implementeres. De centrale konsekvenser er, at cash outflow fra driften falder, 

imens cash outflow for finansielle aktiviteter stiger. (ibid. s. 12) 

7.5 Ændringer - noter 

Overgangen til IFRS 16 har også påvirkning på noterne i regnskabet. Som det kan ses i 

tabellen i afsnit 7.2, skal man ikke længere oplyse om operationelt leasede aktiver i noterne. 

Det betyder dog ikke, at der er færre oplysningskrav i IFRS 16 end i IAS 17, tværtimod er der i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16 kommet flere oplysningskrav. 

Kravene til noterne i IFRS 16 minder til dels om de krav, der eksisterer for finansielle 

leasingaftaler i IAS 17. 

Forskelle eksisterer som følge af overgangen til IFRS 16, eksempelvis skal leasingtager oplyse 

om leasede aktiver i noterne. De leasede aktiver skal opdeles således, at hvert klasse samt det 

samlede beløb for de leasede aktiver oplyses. Disse oplysninger er nødvendige for at give et 
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helhedsbillede af virksomhedens leasingaktiviteter. Hensigten med dette er, at man vil gøre 

regnskaberne mere gennemsigtige, hvilket IAS 17 er kritiseret for ikke at være. 

7.6 Øvrige forskelle 

Nogle af de øvrige forskelle i forhold til IAS 17 er, at der i forbindelse med ændringer af 

leasingaftaler, ikke fandtes specifikke regler i IAS 17. IFRS 16 indeholder, som beskrevet i 

tidligere afsnit, regler for, hvordan man behandler ændringer af eksisterende 

leasingkontrakter, hvor IAS 17 krævede, at man altid betragtede en ændring i aftalen, som en 

ny kontrakt. Der var således ingen regler i IAS 17 vedrørende ændringsprocessen af 

eksisterende aftaler. 

7.7 Delkonklusion 

I forbindelse med overgangen til IFRS 16, er der en række betydelige forskelle for 

leasingtager. Leasinggiver er derimod ikke påvirket i ligeså høj grad. Leasingtager skal ikke 

længere opdele kontrakter i finansielle og operationelle. Alle leasingaftaler skal indregnes i 

balancen, hvorimod leasingtager kun indregnede finansielle leasingaftaler i balancen efter IAS 

17. Definitionen af en leasingkontrakt er imidlertid også ændret i IFRS 16. Her fokuseres på, 

hvem der har ret til kontrollen af det pågældende aktiv. IAS 17 havde en mere snæver 

definition, hvor fokus var, hvem, der havde brugsretten til det pågældende aktiv. Ændringerne 

for definitionen af en leasingkontrakt, forventes ikke at påvirke klassifikationen af 

leasingkontrakterne behandlet efter IAS 17. 

8. Konsekvenserne af ændringen 

8.1 Brancher 

Den regnskabsmæssige indflydelse af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, varierer markant fra 

branche til branche, eftersom det i en række brancher er mere hyppigt, at lease aktiver end i 

andre. Regnskabsændringerne ved overgangen får derved en betydelig indflydelse på 

regnskaberne i nogle brancher, imens andre brancher næsten ikke bliver berørt af denne 

overgang. Effekten på en række forskellige brancher kan aflæses på tabellen nedenfor: 
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(Effect Analysis - IFRS 16 Leases. IFRS, 2016, s. 16) 

 

Af tabellen fremgår det tydeligt at flyselskaber, detailhandel og transport branchen, bliver 

markant mere påvirker af denne ændring end andre brancher. Disse brancher har alle det til 

fælles, at deres drift er afhængig af et betydeligt aktiv, som eksempelvis flyvemaskiner, 

lastbiler eller butikslokaler. Såfremt virksomheden har valgt at lease disse betydelige aktiver, 

og denne leasing er blevet klassificeret som en operationel leasingaftale efter IAS 17, påvirker 

omklassificeringen til en finansiel leasingaftale virksomhedens regnskab betydeligt. 

Flyselskaber og transportvirksomheder, som udarbejdede regnskab efter IAS 17, kunne have 

næsten helt tomme balancer, såfremt de leasede alle deres betydelige aktiver og disse blev 

klassificeret som operationel leasing. (Bilag 1, s. 5) For disse virksomheder bliver ændringen 

kolossal, eftersom aktivmassen mangedobles og flere af virksomhedens nøgletal bliver 

uigenkendelige i forhold til de tidligere regnskabsår. For 6 ud af de 50 flyselskaber, der 

fremgår af tabellen, udgør nutidsværdien af de fremtidige betalinger for operationelle 

leasingforpligtelser, mere end 100% af den samlet aktivmasse, imens det samme gør sig 

gældende for 11 ud af de 69 virksomheder, som indgår under kategorien, travel and leisure. 

Ud fra populationens samlet aktivmasse på lidt under 31 billioner USD, udgør nutidsværdien 

af betalingerne for fremtidige off-balance leasingaftaler cirka 1,7 billioner USD, hvilket svare 

til 5,4% af undersøgelsens samlet aktivmasse. En regnskabsmæssig ændring i omegnen af 5% 

af den samlet aktivmasse for større virksomheder, anses typisk også som betydelig og derved 
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er mange regnskabsbrugere af den opfattelse, at overgangen til IFRS 16 får markante 

kvantitative konsekvenser for regnskabet generelt.  

8.2 Rapporteringsomkostninger 

Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 får ikke kun konsekvenser for de berørte virksomheders 

regnskab, men også for de omkostninger, som er forbundet med den finansielle rapportering. 

Den nye regnskabsregulering af leasingaftaler, påfører især virksomheder med mange 

operationelle leasingaftaler en betydelig administrative byrde, eftersom disse aftaler 

fremadrettet skal indgå i balancen. For større virksomheder, kan denne proces med 

omklassificeringen af leasingaftalerne, været ressourcekrævende, eftersom de eksisterende 

leasingaftaler skal genbehandles i regnskabsmæssigt sammenhæng. (Bilag 1, s. 1) 

En faktor, som bidrager til øget implementeringsomkostninger, er, at flere virksomheders 

nuværende IT-systemer er problematiske at omstille til, at behandle leasingaftaler efter den 

nye regnskabsstandard. Virksomheder, der eksempelvis tidligere har anvendt Excel til 

behandlingen af deres leasingaftaler, vil møde udfordringer i forbindelse med overgangen til 

IFRS 16. Dog vil de virksomheder, som allerede har mere avancerede IT systemer til 

behandlingen af deres leasingaftaler, oplever færre implementeringsomkostninger. (Effect 

Analysis - IFRS 16 Leases. IFRS., 2016, s. 32) (Bilag 1, s. 2) 

I henhold til IAS 17 skulle leasingtager kun identificere den interne rente i finansielle 

leasingaftaler og ikke i operationelle leasingaftaler, eftersom disse ikke fremgår af balancen. 

Når de tidligere operationelle leasingaftaler skal indregnes sammenligneligt med finansielle 

leasingaftaler, skal virksomhederne beregne den interne rente i leasingaftalen. Som ved 

finansielle leasingaftaler efter IAS 17, skal man i tilfælde, hvor regnskabsaflægger ikke er i 

stand til at definere aftalens interne rente, anvendes virksomhedens marginale lånerente til 

diskonteringen af leasingaftalen. Eftersom den interne rente i leasingaftaler typisk er højere 

end den marginale lånerente, vil det være i virksomhedens interesse, at definere den interne 

rente i aftalen, da dette vil resultere i lavere aktiver og forpligtelser i balancen. Dette ekstra 

informationskrav bidrager til, at gøre rapporteringsprocessen af finansielle informationer 

yderligere omkostningsrig. (ibid. s. 4) (Effect Analysis - IFRS 16 Leases. IFRS., 2016, s. 34) 

En af de virksomheder, som den nye IFRS 16 standard pålægger en betydelig 

regnskabsmæssigbyrde, er det danske smykkefirma Pandora A/S. Ifølge deres årsrapport fra 
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2017, havde de operationelle leasingforpligtelser for 3,355 milliarder DKK, der omfatter over 

3.000 grunde og bygninger. Den påkrævede omklassificeringen af disse leasingforpligtelser, 

får markant indflydelse på omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af årsregnskabet. 

(Bilag 1, s. 5) (Årsrapport 2017, Pandora, s. 78)   

Som alle andre ændringer i den regnskabsmæssige regulering, påfører overgangen til IFRS 16 

ligeledes en række omkostninger med sig, i forbindelse med opdateringen af systemer, 

forretningsgange og processer, samt til uddannelse af medarbejdere i den nye 

regnskabsstandard. Dette er omkostninger, som der er altid er forbundet med større 

opdateringer af den regnskabsmæssige regulering. 

8.3 Indflydelses af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 på regnskabsbrugernes 

regnskabsanalyser 

Større ændringer i den regnskabsmæssige behandling af virksomheders aktiviteter, får ikke 

kun konsekvenser for tallene i regnskabet, men også for de analyser, som bygger på 

regnskabstallene. Dette er også tilfældet ved overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, hvor 

regnskabsbrugernes analyser bliver påvirker af de nye reguleringer for indregning af 

leasingaftaler. Ændringen kan betyde, at regnskabsbrugerne bliver nødt til at opdatere deres 

analysemodeller og/eller de benchmark, som anvendes til udarbejdelsen af 

regnskabsanalyserne. Især i implementeringsåret kan den nye regnskabsstandard udfordre 

regnskabsanalytikernes analyser, eftersom det ikke er et krav i henhold til IFRS 16, at 

regnskabsproducenter skal udarbejde sammenligningstal i implementeringsåret. Dette kan 

vanskeliggøre en regnskabsmæssige analyse af virksomhedens udvikling i det pågældende år, 

eftersom det ikke kun er virksomhedens udvikling i løbet af året, der påvirker virksomhedens 

regnskab, men også den nye regnskabsregulering for leasingaftaler. De regnskabsmæssige 

variationer fra implementeringsåret og de forgangne år, kan være udfordrende at 

sammenligne, eftersom de er udarbejdet efter to forskellige regnskabsstandarder. Denne 

svækkede sammenlignelighed i implementeringsåret, kan gøre både equity-oriented 

stakeholders og debt-oriented stakeholders mere påpasselig med at investere i virksomheder, 

hvis regnskaber er blevet betydeligt påvirket af den nye regnskabsstandard. Dette skyldes, at 

regnskabsbrugernes analysemodeller ikke fungerer optimalt, ved anvendelsen af 

regnskabstal udarbejdet efter to forskellige regnskabsstandarder. Denne usikkerhed kan 
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derved gøre regnskabsbrugerne mere tilbageholdende til, at investering i virksomhederne 

med mange operationelle leasingforpligtelser.  

8.3.1 Equity-oriented stakeholder 

DCF-modellen 

En af de hyppigste anvendte værdiansættelsesmetoder, som equity-oriented stakeholders 

anvender, er DCF-modellen. DCF-modellen er baseret på en tilbagediskontering af fremtidige 

cash flows, hvor virksomhedens weighted average cost of capital (WACC), bliver anvendt som 

tilbagediskonteringsfaktoren. Modellen kan udtrykkes med følgende formel: 

Enterprise value0 = ∑ (
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡) +  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
 𝑥 

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑛
𝑡=1  

 

Det samlede cash flow, som også kaldes free cash flow to firm (FCFF), bliver umiddelbart ikke 

påvirket af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, men underkategorierne for cash flows, bliver 

påvirket af den nye regnskabsregulering. Ændringerne har en positiv indvirkning på cash 

flows from operation (CFO), eftersom aktiveringen af de operationelle leasingaftaler, mindsker 

det cash outflow, som er tilknyttet til de operationelle cash flows, da disse ikke længere indgår 

i regnskabets operationelle omkostningspost. Omklassificeringen af disse omkostninger får 

dog en negativ indflydelse på cash flows from financing activities (CFF), som er tilsvarende til 

den positive indvirkning på CFO. Dette betyder derved, at der til trods for ændringer i 

klassificeringen af cash flows forbundet til leasingaftalerne, får overgangen fra IAS 17 til IFRS 

16 ikke umiddelbart betydning for FCFF variablen i DCF-modellen. (Effect Analysis - IFRS 16 

Leases, IFRS, 2016, s. 50) 

En af variablerne i DCF-modellen, som IFRS 16 dog kan få betydning for, er weighted average 

cost of capital (WACC), som er den rente de fremtidige cash flows tilbagediskonteres med. 

WACC kan udtrykkes med følgende formel: 

WACC = 
𝐸

𝑉
 𝑥 𝑅𝐸 + 

𝐷

𝑉
 𝑥 𝑅𝐷 𝑥 (1 − 𝑇) 

𝐸

𝑉
 Er udtryk for forholdet imellem egenkapitalen og virksomhedens samlet aktiver. 

𝑅𝐸  Er udtryk for det krævet afkast fra investorer af egenkapitalen (cost of equity). 
𝐷

𝑉
 Er udtryk for forholdet imellem virksomhedens forpligtelser og samlet aktivmasse. 

𝑅𝐷 Er udtryk for den overordnet rente af virksomhedens gældsfinansiering (cost of debt). 
T Er udtryk for skattesatsen  
(Hillier, D. et.al, 2014, s. 372) 
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Den nye regnskabsmæssige behandling kan få indflydelse på virksomhedens aktivmasse og 

forpligtelser, hvilket påvirker virksomhedens WACC. En ændring i forholdet imellem 

egenkapital og forpligtelser, kan potentielt også påvirke virksomhedens krævede afkast af 

egenkapitalen, og den overordnet rente af virksomhedens gældsfinansiering. Fremadrettet 

skal alle leasingaftaler, med få undtagelser, indregnes i balancen, hvilket skaber en større 

aktivmasse og en stigning i virksomhedens finansielle forpligtelser. Dette vil påvirke 

virksomhedens finansielle gearing, selv hvis egenkapitalen forbliver konstant, eftersom 

virksomhedens forpligtelser ville udgøre en større del af virksomheds samlede aktiver. Det 

forventes dog, at overgangen til IFRS 16 kommer til at have en negativ indflydelse på 

virksomhedens egenkapital. Dette begrundes med, at den tilførte regnskabsmæssige stigning i 

virksomheds aktiver, som følge af aktiveringen af leasingaftalen, vil reduceres hurtigere end 

den modposterede finansielle forpligtelse. Eftersom egenkapital udregnes som aktivmasse – 

forpligtelser, vil en reducering af aktivmassen, som er større end reduceringen i forpligtelser, 

medføre en lavere egenkapital. (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, s. 42)  

 

Dette kan udtrykkes med følgende formel: 

𝐸 > (𝐸 + ∆𝐴 − ∆𝐹), 𝑠å𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡 ∆𝐴 <  ∆𝐹 

E er udtryk for egenkapitalen 
∆A er udtryk for variationen i aktivmassen som følge af IFRS 16 
∆F er udtryk for variationen i virksomhedens forpligtelser som følge af IFRS 16 
 

Virksomhedens finansielle gearing bliver således yderligere påvirket af den nye 

regnskabsstandard, eftersom den ikke kun skaber en stigning af virksomhedens forpligtelser, 

men også en reduceringen af virksomhedens egenkapital. Dette betyder, at i forbindelse med 

beregning af virksomhedens kapitalomkostninger (WACC), får virksomhedens cost of debt 

(𝑅𝐷) en større indflydelse fremadrettet. Virksomheder, hvor cost of equity er højere end deres 

cost of debt, vil opleve en reducering i virksomhedens WACC, og i situationer, hvor 

virksomhedens cost of equity er lavere end deres cost of debt, vil virksomheden opleve en 

stigning i virksomhedens WACC som følge af overgangen til IFRS 16. Denne sammenhæng 

illustreres i følgende eksempel: 
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 Virksomhed 1  Virksomhed 2  

 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 17 

Samlet aktiver 150 170 150 170 

Forpligtelser 100 122 100 122 

Egenkapital 50 48 50 48 

Cost of Equity 10% 10% 5% 5% 

Cost of Debt 5% 5% 10% 10% 

Skat 22% 22% 22% 22% 

WACC 5,93% 5,62% 6,87% 7% 

Ændring i 

WACC 

 -0,31%  +0,13% 

 

I eksemplet indregner begge virksomheder ved overgangen til IFRS 16, en leasingforpligtelse 

på 22 og en stigning i aktivmasse på 20. Virksomhed 1 har en cost of equity på 10% og en cost 

of debt på 5%. Virksomhed 1 oplever derved et fald i virksomhedens WACC, eftersom deres 

cost of debt er lavere end deres cost of equity, hvor det modsatte er gældende for virksomhed 

2, der oplever en stigning i WACC. I eksemplet antages det, at overgangen fra IAS 17 til IFRS 

16 ikke påvirker hverken cost of equity eller cost of debt. 

Denne ændring i virksomhedernes WACC, får betydning for den beregnede værdiansættelse, 

såfremt man anvender DCF-modellen. For virksomhed 1 betyder denne lavere WACC, at de 

fremtidige cash flows tilbagediskonteres med en lavere rente, hvilket gør at den samlede 

værdiansættelse for virksomhed 1, er højere efter implementeringen af IFRS 16. Det modsatte 

er gældende for virksomhed 2, hvor den nye WACC er højere, hvilket reducerer 

nutidsværdien af de fremtidige cash flows. WACC anvendes som tilbagediskonteringsfaktoren 

og er derved indflydelsesrig i forhold til værdiansættelsen af virksomheder efter DCF-

modellen. Især for større virksomheder, kan en ændring i WACC på et par promiller, have 

betydelig indflydelse på den endelige værdiansættelse.  

NOPAT, Invested Capital og NIBL 

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsanalyser, konstruerer mange analytikere et 

analytisk regnskab, hvor regnskabsbrugeren foretager en opdeling af henholdsvis 

regnskabsposter, som knytter sig til den operationelle del af virksomheden og 
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regnskabsposter, der knytter sig til den finansielle del af virksomheden. Dette gør 

regnskabsbrugerne for, at isolere den operationelle del af virksomheden i regnskabet, da 

deres primære fokus er på netop denne del, eftersom den operationelle del, skal være 

drivkræften bag værdiskabelsen i virksomheden. I denne proces udarbejder 

regnskabsbrugerne også typisk en række centrale nøgletal, som anvendes i en række 

forskellige analysemodeller og formler. Især nøgletallene net operation profit after tax 

(NOPAT), net interest-bearing liabilities (NIBL) og invested capital er en fundamental del af 

mange analytiske regnskaber. (Petersen, C. et.al, 2017, s. 107) 

NOPAT 

Det er ikke påkrævet efter IFRS, at NOPAT skal fremgå i resultatopgørelsen og derfor bliver 

regnskabsbrugeren typisk nødt til selv, at regne sig frem til NOPAT. En anvendt metode til 

udregning af NOPAT er, at forsøge at opdele selskabsskatten i henholdsvis de skatter, som 

knytter sig til den operationelle del af virksomheden og de skatter, der knytter sig til den 

finansielle del af virksomheden. Derefter fratrækkes den operationelle skat fra EBIT, hvilket 

giver NOPAT. Dette kan også udtrykkes med følgende formel: 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇) 

 

T er udtryk for den estimeret effektive skatteprocent på EBIT. Virksomhedens betalte 

selskabsskat er påvirket af virksomhedens finansielle aktiviteter og finansielle gearing, der 

skaber et tax shield, hvilket problematiserer udregning af den effektive skatteprocent på EBIT. 

NOPAT bliver positivt påvirket af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, eftersom aktiveringen af 

leasingaftalerne medfører en stigning i virksomhedens EBIT. (Effect Analysis - IFRS 16 

Leases, IFRS, 2016, s. 44) 

Den positive påvirkning af nøgletallet NOPAT, får også betydning for de nøgletal, som baserer 

sig på NOPAT, hvor return on invested capital (ROIC) er et af de centrale. ROIC kan udtrykkes 

med følgende formel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

(Petersen, C. et.al, 2017, s. 142) 
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Såfremt variablen, invested capital, forbliver upåvirket af overgangen til den nye 

regnskabsregulering, vil IFRS 16 have en positive effekt på NOPAT, hvilket betyder, at 

virksomheder med leasingaftaler, der tidligere blev klassificeret som operationelle, vil opleve 

en forbedring af virksomhedens ROIC. Nøgletallet ROIC indgår for mange investorer, som en 

central del af en regnskabsanalyse, og en højere ROIC betyder typisk også en højere 

værdisætning og bedre kreditrating. (ibid. s. 142) 

En stigning i virksomhedens NOPAT får også betydning for virksomhedens operationelle 

profitmargin efter skat (OPMAT). OPMAT kan udtrykkes med følgende formel: 

𝑂𝑃𝑀𝐴𝑇 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠
𝑥100 

 

NOPAT har således en positiv indvirkning på virksomhedens OPMAT, og en højere NOPAT 

betyder derved en højere OPMAT. Virksomheder med operationelle leasingaftaler kan således 

forvente en stigning i deres OPMAT (ibid. s. 155) 

Invested Capital 

Til konstruktionen af den analytiske balance, er det for mange regnskabsbrugere en central 

del, at identificere og kategorisere den investerede kapital. Dette gøres ud fra et ønske, fra 

regnskabsbrugerens side om, at isolere virksomhedens operationelle del, fra den finansielle 

del. Denne proces er illustreret grafisk nedenfor: 

 
*(ibid. s. 134) 
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Regnskabsbrugeren ønsker således, at gå fra opdelingen af aktiver i henholdsvis kortfristede 

og langfristede aktiver, til operationelle og finansielle aktiver. På forpligtelsessiden af 

balancen, ønsker regnskabsbrugernes at gå fra kategorierne egenkapital, kortfristede og 

langfristede forpligtelser til egenkapital, operationelgæld og finansielgæld. (ibid. s. 144) 

Aktiveringen af de operationelle leasingforpligtelser betyder, at de fremadrettet kommer til at 

indgå i aktivmassen på balancen. Her vil de fleste investorer inddrage den bogførte værdi at 

leasingaftalen, såfremt de vurdere, at leasingaktivet indgår i virksomhedens operationelle 

drift. Dette vil resultere i en stigning i den investeret kapital, eftersom værdien af råderetten 

over det pågældende aktiv, nu indgår i invested capital. I denne forbindelse antages det, at 

regnskabsbrugerne ikke i de tidligere regnskabsår, har forsøgt at estimere nutidsværdien af 

leasingaftalen og inddraget dette i invested capital, som har været anvendt af en række 

regnskabsbrugere. (Bilag 1, s. 1) 

Invested capital anvendes, ligesom NOPAT, til beregning af andre vigtige nøgletal og 

finansielle ratioer. Et af disse nøgletal, er det tidligere behandlet ROIC, som kan udtrykkes 

med følgende formel: 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

Modsat NOPAT har invested capital en negativ indflydelse på virksomhedens ROIC, hvilket 

betyder, at en højere investeret kapital, medfører en reducering i virksomhedens ROIC. Denne 

faktor er derved med til, at modvirke den øget NOPATs effekt på ROIC, som konsekvens af 

overgangen til IFRS 16. Det forventes dog, at ændringer i henholdsvis NOPAT og invested 

capital ikke følger hinanden proportionalt, men at stigningen i invested capital er mere 

markant end stigningen i den operationelle profit og NOPAT. Dette vil betyde, at IFRS 16 som 

udgangspunkt, vil forsage en reducering af ROIC for virksomheder med operationelle 

leasingforpligtelser. (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, s. 94) 

Sammenhænget kan også udtrykkes med følgende formel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝐼𝐴𝑆17 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝐼𝐴𝑆17

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐼𝐴𝑆17
𝑥100 >  𝑅𝑂𝐼𝐶𝐼𝐹𝑅𝑆16 =

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝐼𝐹𝑅𝑆16

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙IFRS16
 

 
𝑠å𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡, 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐼𝐹𝑅𝑆16 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙IAS17 > 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝐼𝐹𝑅𝑆16 − 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝐼𝐴𝑆17 
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Virksomheder med operationelle leasingforpligtelser vil derved i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 16, opleve et fald i deres ROIC. 

I forbindelse med værdiansættelsesprocessen, anvender nogle regnskabsbrugere EVA-

modellen, som bygger på Economic Value Added (EVA) til udregningen af en virksomheds 

værdi. Modellen bygger på følgende formel: 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙0 + ∑
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∞

𝑡=1

 

 
Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 kommer til at påvirke alle tre variabler (NOPAT, WACC og 

IC) for virksomheder med leasingaftaler, der tidligere blev klassificeret som operationelle. 

Dette betyder at regnskabsbrugernes resultater fra anvendelsen af EVA-modellen, ikke 

udelukkende afspejler virksomhedens indtjeningsevne, men også er påvirket af de 

regnskabsmæssige konsekvenser af ændringen i behandlingen af leasingaftaler. (Petersen, C. 

et.al, 2017, s. 309) 

NIBL 

Net interest-bearing liabilities (NIBL) er en af de dominerende gældsposter i den analytiske 

balance. Dette er et nøgletal, der ligesom invested capital, anvendes i forbindelse med 

udarbejdelsen af en lang række forskellige og centrale nøgletal og ratioer. I takt med, at 

aktivet, knyttet til den operationelle leasingaftale, skal indgå i balancen, indregnes den 

finansielle forpligtelse forbundet med den pågældende aftale ligeledes i virksomhedens 

balance. Virksomheder med operationelle leasingforpligtelser, vil således opleve en stigning i 

deres forpligtelser og disse forpligtelser, vil typisk blive klassificeret af regnskabsbrugerne 

som NIBL. Overgangen til den nye regnskabsstandard medfører således en stigning i 

virksomhedernes NIBL. (ibid. s. 117) 

Virksomhedens finansielle gearing er afhængig af nøgletallet NIBL. Den finansielle gearing er 

et udtryk for forholdet imellem egenkapital og gæld i den pågældende virksomhed. Finansiel 

gearing kan udtrykkes med følgende formel: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝐼𝐵𝐿

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

(ibid. s. 169) 
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Der er positivt sammenhæng imellem virksomhedens finansielle gearing og virksomhedens 

NIBL, hvilket betyder, at en stigning NIBL, giver en stigning i den finansielle gearing. Det er 

dog ikke nødvendigvis positivt for virksomheden, at have en høj finansiel gearing, eftersom en 

høj finansiel gearing, enten betyder at virksomheden har en lav egenkapital eller har mange 

forpligtelser. Begge situationer er typisk ikke ønskværdige for investorer, da dette kan være 

indikatorer på, at virksomheden er i økonomiske vanskeligheder.  

Et vigtigt nøgletal, som er afhængige af NIBL, er net borrowing cost (NBC), der eksempelvis 

anvendes til beregning af return on equity (ROE). NBC kan beregnes med følgende formel: 

𝑁𝐵𝐶 =
𝑁𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑁𝐼𝐵𝐿
𝑥100 

(ibid. s. 168) 

I denne forbindelse har den uafhængige variabel, NIBL, en negativ effekt på den afhængige 

variabel NBC, eftersom en højere NIBL, betyder et fald i virksomheden NBC. Såfremt 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 ikke påvirker net financial expense after tax, men 

udelukkende NIBL, ville regnskabsændringen betyde en lavere NBC. Dette er dog ikke 

tilfældet, eftersom renteomkostningerne forbundet med leasingaftalerne fremadrettet skal 

indgå i virksomhedens finansielle omkostninger. (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, 

s. 4) Aktiveringen af de operationelle leasingforpligtelsers effekt på virksomhedens NBC 

afhænger af, hvordan propositionerne af aftalens interne rente og størrelsen på forpligtelsen 

er, i forhold til resten af virksomhedens finansielle omkostninger og forpligtelser. Hvis 

renteomkostningerne i aftalen er højere per 1.000 kr. forpligtelse, i forhold til de 

gennemsnitlige renteomkostninger per 1.000 kr. forpligtelse i virksomheden, medfører 

overgangen til IFRS 16 en stigning i virksomhedens samlet NBC. Såfremt 

renteomkostningerne er lavere end gennemsnit, vil virksomheden opleve en reducering af 

virksomhedens NBC. Dog vil renteomkostningerne i leasingaftalerne typisk være højere end 

de gennemsnitlige renteomkostninger i virksomheden. (Bilag 1, s. 5) 

NIBL og NBC er to af de variabler, der anvendes til udregning af return on equity (ROE) som 

derved ligeledes bliver påvirket af overgangen til IFRS 16. ROE kan beregnes på følgende 

måde: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑁𝐵𝐶) 𝑥 
𝑁𝐼𝐵𝐿

𝐵𝑉𝐸
 

(Petersen, C. et.al, 2017, s. 169) 
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For hovedparten af virksomheder, vil den nye regnskabsregulering betyde et fald i 

virksomhedens ROIC og book value of equity (BVE). Et fald i ROIC har en negativ påvirkning på 

ROE og derved vil faldet i ROIC bidrage til, at mindske virksomhedens ROE. Dette er ikke 

tilfældet for egenkapital, hvor den lavere egenkapital, som konsekvens af overgangen til IFRS 

16, bidrager til en forøgelse af virksomhedens ROE. NIBL og NBC forventes for de fleste 

virksomheder at stige i forbindelse med implementeringen af IFRS 16. En højere værdi af 

NIBL, medfører en højere ROE for den pågældende virksomhed, imens en højere NBC 

bidrager til at reducere ROE. Den samlede udvikling i variablerne til beregningen af return of 

equity, som følge af overgange til IFRS 16, illustreres nedenfor:  

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 ↓ +(𝑅𝑂𝐼𝐶 ↓ −𝑁𝐵𝐶 ↑) 𝑥 
𝑁𝐼𝐵𝐿 ↑

𝐵𝑉𝐸 ↓
 

IFRS 16s påvirkning på ROE er således problematisk at forudsige, eftersom der er faktorer, 

som trækker i begge retninger. IASB har udarbejdet den estimerede effekt af overgangen til 

IFRS 16 på tre forskellige virksomheders regnskab. Ud fra beregninger baseret på disse tre 

eksempler, vil en ud af de tre pågældende virksomheder opleve en mindre stigning i ROE, som 

følge af overgangen til IFRS 16, imens de andre to oplever en mindre reducering. Eftersom 

NIBL ikke er opgivet i de udarbejdede eksempler, antages NIBL for at være lig total liabilities 

og til beregning af net financial expenses after tax (NFEA) antages det, at selskabsskatten er 

fordelt ligeligt imellem den operationelle profit og den finansielle profit. (Effect Analysis - IFRS 

16 Leases, IFRS, 2016, s. 88-89, 93-96)  Beregninger har givet følgende resultater: 

 Virksomhed  A Virksomhed B Virksomhed C 
 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
ROIC 7% 6,7% 11,5% 10,2% 8% 7,8% 
NIBL 54.764 69.525 80.944 101.030 31.718 34.963 
BVE 15.418 13.895 29.324 27.037 20.756 20.562 
TAX 17,746% 17,746% 24,55% 24,2% 37,35% 37,41% 
NFEAT 1.018,5 1.949,9 1.610,44 2.971,57 1.131,73 1.380,96 
NBC 1,86 2,8 1,99 2,94 3,57 3,95 
ROE 25,26% 26,2% 37,75% 37,32% 14,77% 14,35% 
∆ROE  +0,933%  -0,43%  -0,426% 
  
Grunden til at virksomhed B og C oplever en mindre ændring i deres skatteprocent skyldes, at 

de i deres portofolie har leasingforpligtelser, der starter og slutter i forskellige år, hvilket har 

en mindre effekt på profit before tax. Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, har dog som 

udgangspunkt ingen eller en meget begrænset effekt på profit before tax. (ibid. s. 44, 95) Ud 
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fra disse beregninger, er det svært at konkludere, om virksomhederne generelt vil opleve en 

stigning eller et fald i deres return of equity, som konsekvens af den nye regnskabsregulering.  

 
Opsamling 

Resultaterne fra equity-oriented stakeholders regnskabsanalyser af virksomheder med mange 

operationelle leasingaftaler, vil blive påvirket markant af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. 

Størstedelen af de nøgletal og ratioer, som denne type regnskabsbrugere anvender i deres 

analyser, kommer til at blive berørt af den nye regnskabsmæssige behandling af 

leasingaftaler. Dette kan forringe den nytteværdi regnskabsskabet bidrager med, i forbindelse 

med regnskabsbrugernes ressourceallokeringsbeslutninger i implementeringsåret, eftersom 

sammenlignings grundlaget bliver påvirket. Sammenligning af virksomhedens regnskab med 

regnskaber fra tidligere år, kan være problematisk i implementeringsåret, eftersom 

udviklingen i regnskabstallene ikke udelukkende afspejler udviklingen af virksomhedens 

finansielle situation, men også er påvirket af ændringerne i regnskabspraksis. Dog kan en 

ensartet behandling af leasingaftaler, bidrage til en øget sammenlignelighed imellem 

forskellige virksomheder, eftersom de fremadrettet behandler leasingaftaler efter samme 

metode. I brancher, hvor operationelle leasingaftaler har været hyppigt anvendt, kan 

overgangen til IFRS 16 kræve en justering af regnskabsbrugernes førhen anvendte 

benchmarks, eftersom disse benchmarks er baseret på tidligere historiske finansielle data. De 

tager derved ikke højde for ændringer i behandlingen af operationelle leasingforpligtelser.  

Overblik over IFRS 16s påvirkning på nogle af vigtigste nøgletal for equity-oriented 

stakeholders 

Nøgletal: Aktiver Forpligtelser Egenkapital EBITDA EBIT Afskriv
ninger 

CFO CFF 

Effekt: ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 
Nøgletal: DO FO OPMAT NIBL IC FG NBC WAC

C 
Effekt: ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↓ 
Nøgletal: NOPAT ROIC ROE      
Effekt: ↑ ↓ ↑↓      
EBITDA er udtryk for earnings before interest, tax, depreciation and amortisation 
EBIT er udtryk for earnings before interest and tax 
CFO er udtryk for cash flows from operation 
CFF er udtryk for cash flows from financial activities 
DO er udtryk for driftsomkostninger 
FO er udtryk for finansielle omkostninger 
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OPMAT er udtryk for operation profit margin after tax 
NIBL er udtryk for net interest-bearing liabilities 
IC er udtryk for invested capital 
FG er udtryk for finansiel gearing 
NBC er udtryk for net borrowing cost 
WACC er udtryk for weighted average cost of capital 
NOPAT er udtryk for net operating profit after tax 
ROIC er udtryk for return on invested capital 
ROE er udtryk for return on equity 

8.3.2 DEBT-oriented stakeholders 

Debt-oriented stakeholders anvender de regnskabsmæssige oplysninger til beregning af det 

forventede tab, forbundet med en krediteksponering. Her indgår regnskabsinformationerne i 

diverse beregningsmodeller og metoder til, at vurdere sandsynligheden for, at et tab finder 

sted i forbindelse med en kreditudstedelse og såfremt tabet bliver en realitet, beregne 

størrelsen af det pågældende tab. Der er flere sammenfald imellem debt-oriented stakeholders’ 

og equity-oriented stakeholders’ analysemetoder og derved også deres informationsbehov, dog 

er debt-oriented stakeholders hovedsageligt interesseret i, at den pågældende låntager er i 

stand til, at opretholde en tilstrækkelig betalingsevne og derved opfylde lånebetegnelserne. 

Equity-oriented stakerholders vil typisk gerne have at virksomheden vækster, så deres afkast 

af deres ressourceinvestering forøges, og vil ofte ikke være tilfredse med, at virksomhed blot 

lige er i stand til at overholde sine forpligtelser. 

Til vurderingen af det forventede tab og til konstrueringen af lånebetingelser og vilkår, tager 

en række långiver udgangspunkt i 11 trin, der tilsammen danner kreditudstedelsesprocessen. 

Disse 11 trin er følgende: 

1. Opnå en forståelse for hensigten med lånet. 

2. Opnå en forståelse for typen af lånet. 

3. Opnå en forståelse for forretningsrisiciene ved at analysere branchen, virksomheden 

og ledelsen. 

4. En vurdering af virksomhedens finansielle status baseret på historiske informationer. 

5. En vurdering af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. 

6. Krediteksponering i tilfælde af, at virksomhed ikke er i stand til at overholde 

lånebetingelser. 

7. Sikkerhed i tilfælde af en likvidationssituation. 

8. En opsamling af resultaterne fra kreditanalyser. 
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9. Sammenholde krediteksponeringen med långiverens andre kredit eksponeringer. 

10. Fastsætte de påkrævet låneomkostninger for låntager. 

11. Fastsætte lånevilkår 

(Petersen, C. et.al, 2017, s. 374) 

Ud af disse 11 trin, er det hovedsageligt til udarbejdelsen af trin 4 og 5, hvor regnskabet 

spiller en afgørende rolle. Det er derved også hovedsageligt disse to delprocesser, som bliver 

direkte påvirket af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Påvirkning af disse to delprocesser kan 

også få indflydelse på en række af de resterende delprocesser, eftersom en række af 

delprocesserne baserer sig på resultater fra de forrige processer.   

Trin 4 – En vurdering af virksomhedens finansielle status baseret på historiske 

informationer. 

Til udarbejdelsen af denne delproces er de regnskabsmæssige informationer af afgørende 

betydning, eftersom det typisk er disse, der danner fundamentet for analyserne. De fleste 

lånudsteder foretager en række analyser af vigtige nøgletal og finansielle ratioer til, at 

vurdere virksomhedens finansielle status. Resultater fra disse analyser anvendes også af en 

række låneudsteder, til konstrueringen af statistical models. De hyppigste anvende ratioer er: 

Betegnelse Formel 
Equity ratio Equity / Total assets 
Financial leverage Total liabilities / Equity 
Long-term financing coverage ratio NCIBL / ( ONCA + MLNWC – Equity)* 
Interest coverage ratio EBIT / Net financial expenses 
CFO to debt ratio CFO / Total liabilities 
Capital expenditure ratio CFO / Capital expenditure 
Debt to EBITDA ratio Total liabilities / EBITDA 
Liquidity reserve ratio (Financial assets + unused lines of credit) / 

Total liabilities 
Working capital ratio Net working capital / Revenues 
Liquidity cycle ((365/Costs of Goods 

sold)/inventory)+((365/Revenue)/Accounts 
receivable) – ((365/Purchase, 
material)/Account payable) 

Current ratio Current assets / Current liabilities 
CFO to short-term debt ratio CFO / Current net interest-bearing liabilities 
 *Non-current interest bearing liabilities(NCIBL), Operation non-current assets(ONCA), Minimum level of net 
working capital(MLNWC).  
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Equity ratio 

Virksomheder med operationelle leasingaftaler, som skal omklassificeres efter IFRS 16, vil 

opleve en stigning i virksomhedens samlede aktivmasse, samt en mindre nedgang i den 

bogførte værdi af selskabets egenkapital. Overgangen til den nye regnskabsregulering 

påvirker således, begge variabler til udregningen af equity ratio efter følgende formel: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

En reducering af den bogførte værdi af virksomhedens egenkapital, har en negativ indflydelse 

på den samlet equity ratio. Når dette kombineres med en stigning i total assets, der også 

påvirker equity ratio negativt, kan det forventes, at dette nøgletal bliver markant reduceret af 

den nye regnskabsregulering. Ud fra beregninger baseret på regnskaberne fra bilag 2, oplever 

virksomhederne følgende udvikling i equity ratio: 

 
 Virksomhed  A Virksomhed  B Virksomhed C 
 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
Total 
assets 

70.182 83.420 110.268 128.067 52.474 55.525 

Equity 15.418 13.895 29.324 27.037 20.756 20.562 
Equity 
ratio 

0,22 0,167 0,266 0,211 0,396 0,37 

∆Equity 
Ratio 

 -0,053  -0,055  -0,025 

I %  -24,2%  -20,6%  -6,4% 
 
På tabellen kan det aflæses, at virksomhed A og Bs equity ratio bliver påvirker med over 20% 

som følge af den nye regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Grunden til, at 

virksomhed Cs equity ratio bliver væsentligt mindre påvirket af overgangen til IFRS 16, 

skyldes at aktiveringen af virksomhedens leasingforpligtelser, kun udgør omkring 5% af den 

samlede aktivmasse og indregningen af forpligtelserne påvirker næsten ikke virksomhed Cs 

egenkapital. Långivere er som udgangspunkt interesseret i en høj equity ratio, da dette er 

udtryk for, at virksomheden har en høj egenkapital og en lav mængde forpligtelser, hvilket 

bidrager til en lavere likvidationsrisiko.   
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Financial leverage 

Ratioen, financial leverage, er udtryk for virksomhedens finansielle gearing af egenkapital og 

forpligtelser. Långivere er typisk interesseret i, at virksomheden har en lav finansiel gearing, 

da dette er udtryk for, at virksomheden har en høj egenkapital og en lav mængde forpligtelser. 

Financial leverage kan udregnes med følgende formel: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 medfører en stigning i virksomhedens forpligtelser, 

eftersom forpligtelserne knyttet til de operationelle leasingforpligtelser, skal indregnes i 

balancen i forbindelse med aktiveringen af de pågældende aktiver. Det forventes fra IASB 

side, at den bogførte værdi af aktivet i leasingaftalen vil reduceres hurtigere end den 

modposterede forpligtelse, hvilket resulterer i en lavere egenkapital. En lavere egenkapital og 

en højere mængde forpligtelser, er begge faktorer, som er med til at forøge virksomhedens 

financial leverage. Ud fra beregninger baseret på regnskaberne fra bilag 2, oplever 

virksomhederne følgende udvikling i financial leverage: 

 Virksomhed  A Virksomhed B Virksomhed C 
 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
Total 
liabilities 

54.764 69.525 80.944 101.030 31.718 34.963 

Equity 15.418 13.895 29.324 27.037 20.756 20.562 
F leverage 3,55 5 2,76 3,74 1,53 1,7 
∆F leverage  1,45  0,98  0,17 
I %  +40,9%  +35,4%  +11,3% 

Af tabellen kan man aflæse, at virksomhed A og Bs financial leverage bliver markant påvirket 

af den nye regnskabsregulering, imens Virksomhed Cs financial leverage bliver påvirket i 

mindre grad. Dette skyldes indregning af forpligtelserne knyttet til virksomhedens 

operationelle leasingaftaler, kun medfører en stigning i virksomhed Cs samlede forpligtelser 

på omkring 10%, imens de to andre virksomheder oplever en stigning i deres samlede 

forpligtelser på omkring 25%. Overgangen til IFRS 16 er derved med til at forøge 

virksomhedernes financial leverage. 
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Long-term financing coverage ratio 

Ratioen long-term financing coverage ratio beskriver forholdet imellem virksomhedens 

operating non-current assets og minimum level of net working capital, der er finansieret af 

virksomhedens langfristede gæld. Ratioen burde ikke variere meget fra 1 og i tilfælde, hvor 

den er markant lavere end 1, er der alt andet lige, en øget risiko for konkurs. (ibid. s. 223) 

Long-term financing coverage kan beregnes med følgende formel: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑂𝑁𝐶𝐴 + 𝑀𝐿𝑁𝑊𝐶 − 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

*Operating non-current assets(ONCA), minimum level of net working capital(MLNWC) 

 

Aktiveringen af leasingforpligtelserne efter IFRS 16 medfører en stigning i ONCA og non-

current interest bearing liabilites. Virksomheder med operationelle leasingforpligtelser 

kommer dog til, at opleve en nedgang i deres egenkapital. Disse udviklinger kommer til, at 

have indflydelse på den endelige beregning af LTFCR, og rationen bliver derved påvirket af 

overgangen til den nye regnskabsregulering.  

Interest coverage ratio 

Den finansielle ratio, interest coverage ratio, er et udtryk for virksomhedens evne til, at dække 

sine finansielle omkostninger. I denne forbindelse betyder en højere værdi af denne ratio, en 

lavere likvidationsrisiko på længere sigt. Ratioen kan udregnes ved følgende formel: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠
 

(ibid. s. 224) 

Overgangen til IFRS 16 forventes at skabe et stigning i virksomhedens EBIT og i net financial 

expenses.  En positiv udvikling i virksomhedens EBIT, har ligeledes en positiv indflydelse på 

virksomhedens interest coverage ratio. Omvendt bidrager forøgelsen af virksomhedens net 

financial expenses, til en forringelse af interest coverage ratio. Ud fra beregninger baseret på 

regnskaberne fra bilag 2, oplever virksomhederne følgende udvikling i interest coverage ratio: 

 Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C 
 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
EBIT 2.471 3.258 6.022 7.195 2.618 2.796 
NFE 865 1.656 1.293 2.393 824 1.005 
IC-ratio 2,86 1,97 4,66 3 3,18 2,78 
∆IC-ratio  -0,89  -1,65  -0,4 
I %  -31,12%  -35,44%  -12,43% 



 

89/123 
 

Ved overgangen til IFRS 16 oplever alle de tre pågældende virksomheder, et fald i deres 

interest coverage ratio. Dette skyldes, at de renteomkostninger forbundet med aktiveringen af 

virksomhedernes leasingforpligtelser, stiger mere end stigningen i EBIT, som resultat af 

omklassificeringen af leasingaftalerne. Samtidig er den procentmæssige stigning i EBIT 

markant lavere end den procentmæssige stigning i renteomkostninger, eftersom EBIT-posten 

i alle tre eksempler er væsentlig større end renteomkostningsposten. Denne situation vil være 

typisk hos de fleste virksomheder, og derved kommer overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 til, 

generelt at have en negativ indflydelse på interest coverage ratio.  

CFO to debt ratio  

Cash flow from operation to debt ratio er en ratio, der skal bidrage med en forståelse for, 

virksomhedens evne til at opfylde sine forpligtelser på lang basis. Ratioen måler, om 

virksomheds cash flow fra driften, er i stand til at opfylde virksomhedens gældsforpligtelser. 

En høj CFO to debt ratio indikerer, at virksomhedens operationelle cash flow er i stand til, at 

opfylde virksomhedens forpligtelser og derved anses for at have en lavere likvidationsrisiko, 

end virksomheder med lavere CFO to debt ratio. CFO to debt ratio kan beregnes ud fra 

følgende formel: 

𝐶𝐹𝑂 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
 

(ibid. s. 224-225) 

Eftersom forpligtelser knyttet til de operationelle leasingaftaler skal indgå i balancen efter 

IFRS 16, medfører det en stigning i virksomhedens samlede forpligtelser. Dette er med til, at 

påvirke virksomhedens CFO to debt ratio negativt. Omvendt får elimineringen af 

omkostningsposten forbundet med leasingaftalen, en positiv effekt på det samlede cash flow 

from operation, eftersom det reducerer det cash outflow fra den operationelle del af 

virksomheden. En stigning i cash flow from opeation, har en positiv effekt på virksomhedens 

samlede CFO to debt ratio. Ud fra beregninger baseret på regnskaberne fra bilag 2, oplever 

virksomhederne følgende udvikling i CFO to debt ratio: 
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 Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C 
 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
CFO 6.265 8.026 5.312 7.117 2.638 3.472 
Total liabilities 54.764 69.525 80.944 101.030 31.718 34.963 
CFO to D ratio 0,114 0,115 0,066 0,07 0,083 0,099 
∆CFO to D ratio  0,001  0,005  0,016 
I %  +0,9%  +7,34%  +19,4% 
     
Alle de tre bearbejdede virksomheder oplever en stigning deres CFO to debt ratio, dog er 

påvirkning for virksomhed A så minimal, at man kan argumentere for, at der ikke er sket en 

reel påvirkningen af virksomhedens CFO to debt ratio.  

Capital expenditure ratio 

Denne ratio viser virksomhedens evne til, at afholde de udgifter, som er forbundet med 

anskaffelsen, udviklingen og vedligeholdelsen af virksomhedens materielle aktiver, ud fra de 

cash flow virksomheden genererer igennem den operationelle drift. Ratioen kan udregnes 

med følgende formel: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
 

(ibid. s. 225) 

Stigning i CFO som konsekvens af overgangen til IFRS 16, har en positiv effekt på 

virksomhedens capital expenditure ratio. Capital expenditure forventes at blive påvirket af 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 i minimal eller ingen grad. Ud fra beregninger baseret på 

regnskaberne fra bilag 2, oplever virksomhederne følgende udvikling i deres capital 

expenditure ratio, når det antages at capital expenditure er lig med cash flow fra 

investeringsaktiviteter.  

 Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C 

 IAS 17 IFRS 16 IAS 17  IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
CFO 6.265 8.026 5.312 7.117 2.638 3.472 
Capital Exp. 5.190 5.190 3.283 3.283 1.555 1.555 
Capital Exp. ratio 1,21 1,55 1,62 2,17 1,7 2,23 
∆Capital Exp. ratio  0,34  0,55  0,54 
I %  +28%  +34%  +32% 
 
Af tabellen fremgår det, at de tre virksomheder, alle oplever en stigning i deres capital 

expenditure ratio på omkring 30%. Dette skyldes, at IFRS 16 forbedrer virksomhedernes cash 

flow from operation, eftersom aktiveringen af leasingforpligtelserne reducerer virksomhedens 
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cash outflow from operation. Denne stigning, samtidig med at capital expenditure holdes 

konstant, skaber den positive indvirkning på denne ratio. 

Debt to EBITDA ratio 

Debt to EBITDA ratio udtrykker forholdet imellem virksomhedens samlede gældsforpligtelser 

og den profit som virksomheden skaber før renteomkostninger, afskrivninger, nedskrivninger 

og skatter. En lav debt to EBITDA ratio er udtryk for en lav likvidationsrisiko, og er derved et 

af de vigtige nøgletal for debt-oriented stakeholders. Debt to EBITDA ratio udregnes på 

følgende måde: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

(ibid. s. 227) 

Overgangen til den nye regnskabsregulering resulterer i en højere mængde af samlede 

gældsforpligtelser for virksomhederne, hvilket er med til at øge virksomhedens debt to 

EBITDA ratio. IFRS 16 har dog også en positiv effekt på EBITDA, hvilket bidrager til, at 

reducere virksomhedens debt to EBITDA ratio. Ud fra beregninger baseret på regnskaberne 

fra bilag 2, oplever virksomhederne følgende udvikling i deres debt to EBITDA ratio: 

 Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C 

 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 
Total liabilities 54.764 69.525 80.944 101.03

0 
31.718 34.963 

EBITDA 6.379 8.932 9.623 12.529 4.182 5.197 
D. to EBITDA ratio 8,59 7,78 8,41 8,06 7,58 6,73 
∆D. to EBITDA 
ratio 

 -0,8  -0,35  -0,86 

I %  -9,33%  -4,14%  -11,3% 
 
Det kan aflæses af tabellen, at alle de tre virksomheder oplever en nedgang i deres debt to 

EBITDA ratio, ved overgangen til IFRS 16. Dette skyldes, at omkostningerne forbundet med 

leasingaftalerne har en negativ påvirkning på EBITDA efter IAS 17. Aktiveringen af disse 

omkostninger skaber en procentmæssig større stigning i EBITDA, end den procentmæssige 

stigning i virksomhedernes forpligtelser, hvilket resulterer i en forbedret debt to EBITDA 

ratio.   
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Liquidity reserve ratio 

Denne ratio anvender lånudstedere til vurdering af, hvordan den pågældende virksomhed 

klarer sig i situationer, hvor den ikke er i stand til at generere et tilfredsstillende cash flow. 

Den finansielle ratio bidrager långiver med informationer om virksomhedens robusthed 

overfor eksterne situationer. Dette kunne eksempelvis være inden for bilbranchen, hvor 

politiske diskussioner om ændringer i registreringsafgiften, kan påvirke bilsalget markant. 

(DR, 2017) Liquidity reserve ratio kan udregnes ved hjælp af følgende formel: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 + 𝑢𝑛𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

(Petersen, C. et.al, 2017, s. 228) 

Eftersom forpligtelserne for virksomhederne stiger ved implementeringen af IFRS 16, er dette 

med til at reducere virksomhedens liquidity serve ratio, såfremt to andre variabler forholder 

sig konstante. IFRS omhandler behandlingen af leasingaftaler, og burde derved som 

udgangspunkt ikke have indflydelse på andelen af virksomhedens finansielle aktiver og 

størrelsen på virksomhedens kassekredit. Hvis det antages at den regnskabsmæssige 

behandling får minimal eller ingen indflydelse på financial assets og unused lines of credit, vil 

virksomhederne opleve et fald i deres liquidity serve ratio.  

Working capital ratio 

Denne ratio anvendes til at vurdere, hvor effektiv den pågældende virksomhed er, til at 

administrere dens ressourcer til at generere indtægter. Working capital ratio kan udregnes på 

følgende måde: 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠
 

I denne formel er net working capital defineret som account receivables + inventory – account 

payables. (ibid. s. 229) Denne finansielle ratio burde som udgangspunkt, ikke opleve den 

større påvirkning af overgangen til IFRS 16. 

Liquidity cycle 

Liquidity cycle anvendes ligesom working capital ratio til, at vurdere virksomhedens 

operationelle effektivitet. Forskellen imellem liquidity cycle og mange af de andre finansielle 

ratioer er, at liquidity cycle tager udgangspunkt i årets antal dage og hvor mange dage det 

tager at omsætte working capital til cash. Liquidity cycle kan udregnes med følgende formel: 
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =

365
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
+

365
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒
−

365
𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒

 

(ibid. s. 229) 

Liquidity cycle anvender mange af de samme variabler som working capital ratio og forventes 

derved også kun, at opleve ingen eller en mindre påvirkning af overgangen fra IAS 17 til IFRS 

16. 

Current ratio 

Current ratio er en ratio, som anvendes til at beskrive forholdet imellem virksomhedens 

kortsigtet forpligtelser og virksomhedens omsætningsaktiver. Denne ratio anvendes til, at 

vurdere virksomhedens evne til at overholde sine forpligtelser på kortsigt. Current ratio kan 

udregnes med følgende formel: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

(ibid. s. 231) 

Mængden af virksomhedens omsætningsaktiver, bliver som udgangspunkt ikke påvirket af 

den nye regnskabsmæssige behandling, dog kan forpligtelserne forbundet med leasingaftalen, 

medføre en stigning i virksomhedens kortfristede forpligtelser. Dette er med til, at forringe 

virksomhedens current ratio. 

CFO to short-term debt ratio 

CFO to short-term debt ratio anvendes ligeledes til vurderingen af, virksomhedens evne til, at 

opfylde sine forpligtelser på kortsigt. Ratioen tager udgangspunkt i cash flow from operations 

og current net interest-bearing liabilities. CFO to short-term debt ratio kan beregnes med 

følgende formel: 

𝐶𝐹𝑂 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

(ibid. s. 233) 

Cash flow from operations bliver positivt påvirket af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, hvilket 

bidrager til en højere CFO to short-term debt ratio. Virksomhederne vil dog også opleve i 

stigning i current net interest-bearing liabilities, hvilket modvirker den positive effekt fra en 

stigning i CFO.  
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Opsummering på udviklingen i virksomhedens finansielle ratioer 

Her er et illustrativ overblik over de 12 behandlede ratioer, hvordan overgang til IFRS 16 

påvirker dem og om denne påvirkning umiddelbart er positiv eller negativ i forhold til 

långivers kreditanalyser af virksomheden. 

Betegnelse Påvirkning I forhold til kreditanalyser 
Equity ratio ↓ Negativt 
Financial leverage ↑ Negativt 
LT. financing coverage ratio ↑↓ - 

Interest coverage ratio ↓ Negativt 
CFO to debt ratio ↑ Positivt 
Capital expenditure ratio ↑ Positivt 
Debt to EBITDA ratio ↓ Positivt 
Liquidity reserve ratio ↓ Negativt 
Working capital ratio - - 
Liquidity cycle - - 
Current ratio ↓ Negativt 
CFO to ST. debt ratio ↑↓ - 
Ud fra de ratioer, hvor der står -, har det ikke været muligt at identificere nogle påvirkning 
Ud fra de ratioer, hvor der står ↑↓, er der blevet identificeret en påvirkning, men det har ikke være muligt at           
identificere, om påvirkning fører til en stigning eller et fald i den pågældende ratio. 

10 ud af de 12 behandlede ratioer, bliver i mere eller mindre grad påvirket af den nye 

regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Ændringerne har således en markant 

indflydelse på resultaterne af debt-oriented stakeholders’ regnskabsanalyser, og kan få 

konsekvenser for de ressourceallokeringsbeslutninger, denne gruppe regnskabsbrugere 

foretager sig. Yderligere får overgangen til IFRS 16 også betydning for de multiple 

discriminant analysis, som baserer sig på disse finansielle ratioer. Dette er eksempelvis 

Edward I. Altmans Z-score model og Dr. James Ohlsons logit analyse, der også bliver berørt af 

den nye regnskabsregulering.  

Trin 5 - En vurdering af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. 

Debt-oriented stakeholders er ikke kun interesserede i låntagerens nuværende finansielle 

situation, men også i, hvordan denne finansielle situation, udvikler sig over lånets 

løbeperiode. Derfor forsøger de, ligesom equity-oriented stakeholders, at forudsige den 

pågældende virksomheds fremtidige udvikling, typisk baseret på en række foregående 

analyser, som tager udgangspunkt i finansielle informationer fra virksomhedens eksterne 

regnskab. I denne forbindelse anvender de i høj grad de samme modeller og metoder som 
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equity-oriented stakeholders, som eksempelvis DCF-modellen, og oplever derved den samme 

påvirkning som equity-oriented stakeholders. 

Trin 10 & 11 - Fastsættelse af låneomkostninger og lånevilkår 

Når långiver og låntager skal fastsætte omkostningerne og vilkårene forbundet med 

kreditudstedelsen, tager de typisk udgangspunkt i de analysere, som långiveren har 

udarbejdet vedrørende låntagerens finansielle situation. Eftersom disse analyser bliver 

påvirket af overgangen til IFRS 16, kan denne påvirkning også smitte af på de endelige 

låneaftaler og omkostningerne forbundet med lånet. Derudover kan overgangen til den nye 

regnskabsregulering også have betydning for allerede etablerede lån. Lån, som dikterer, at 

låntager overholder en række grænser for udviklingen af virksomhedens regnskabsmæssige 

tal, kan blive påvirket, såfremt overgangen til IFRS 16 får indflydelse på disse 

regnskabsmæssige tal. Dette kan resultere i, at virksomheden bryder lånevilkårene, som 

konsekvens af implementeringen af IFRS 16, hvilket kan have væsentlig betydning for 

virksomheden. Af denne grund har flere rådgivningsfirmaer, eksempelvis PwC, anbefalet, at 

låntagere undersøger om IFRS 16 påvirkninger de eventuelle lånebetingelser, som er 

baserede på finansielle nøgletal. Hvis dette er tilfældet rådgav PwC allerede i 2016 til, at 

virksomheden tager kontakt til långivere om eventuelle justeringer af lånebetingelserne. 

(Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?, PwC, 2016, s.2) 

Leasingbelastning vs IFRS 16 

Under anvendelsen af IAS 17 har låneudsteder og kreditrangeringsbureauer, foretaget 

estimeringer af operationelle leasingaftalers belastning for regnskabet. Dette har de gjort, 

såfremt de har vurderet, at leasingaftalerne udgjorde en væsentlig del af virksomheden og 

derved var nødvendige at inddrage, for at opnå et tilstrækkeligt informationsgrundlag til 

beslutningsprocesser. Disse estimeringer har typisk baseret sig på de informationer fra de 

påkrævede notekrav efter IAS 17. (Bilag 1, s. 1) (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, s. 

56)  

En af de hyppige og let anvendelige metoder til indregningen af en leasingbelastning er, ”8x 

metoden”, hvor regnskabsbrugerne ganger den årlige leasingydelse med 8 og indregner dette 

som leasingforpligtelsen. På tabellen nedenfor kan det aflæses, hvordan denne metode 

påvirker virksomhedens forpligtelser kontra IFRS 16. 



 

96/123 
 

 
(ibid. s. 58) 

Af tabellen kan det aflæses, at ved anvendelsen af 8x metoden, overestimerer 

regnskabsanalytikerne virksomhedens forpligtelser med omkring 10%. Dette er gældende for 

alle de 11 behandlede industrier. Tabellen indikerer, at virksomhederne ved overgangen til 

IFRS 16, får mindre gældsforpligtelser end ved anvendelse af 8x metoden på den årlige 

leasingforpligtelse. Dette kan have betydning for virksomhedens lånevilkår og 

låneomkostninger, da dette fald i den beregnede forpligtelse, har en positiv indvirkning på de 

finansielle ratioer som långiver benytter i sine analyser. Långivers resultat af 

regnskabsanalyserne bliver således forbedret, hvilket kan resultere i, lavere 

låneomkostninger og gunstigere lånevilkår. Overgangen til IFRS 16 kan således have en 

positiv indvirkning på virksomhedernes låneomkostninger, samtidig med at långiver også 

opnår en positiv effekt af overgangen til den nye regnskabsregulering, eftersom deres 

regnskabsanalyser bliver mere præcise og retvisende.  

8.3.3 Performance-oriented stakeholders 

Det er ikke ualmindeligt at aflønningen af eksempelvis ledelsen, tager udgangspunkt i 

bonusordninger, som baserer sig på specifikke tal og ratioer fra regnskabet. Dette gøres 

umiddelbart med henblik på at bidrage ledelsen med et øget økonomisk incitament til, at 

forsøge at forbedre specifikke nøgletal i regnskabet, som er i ejernes interesse. Overgangen til 

IFRS 16 påvirker nogle af de nøgletal, som anvendes i aflønningsordninger af ledelsen. Dette 

er eksempelvis nøgletallet return on invested capital, hvor udviklingen ved implementeringen 

af den nye regnskabsstandard ikke udelukkende kommer til, at afspejle virksomhedens 
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udvikling i løbet af året, men er også påvirket af ændringen i den nye regnskabsmæssige 

behandling af leasingaftaler. Dette kan resultere i, at udviklingen i nøgletallet ikke 

udelukkende er udtryk for ledelsens evner, men bliver forstyrret af negativt eller positivt af 

overgangen til IFRS 16. I forbindelse med aflønning af ledelsen via bonusordninger, bør 

selskabsejerne inddrage dette i deres overvejelser. Den nye regnskabsstrandard kan derved 

også få betydning for virksomhedens aflønnings- og bonusordninger.  

9. Cost benefit analyse 

9.1 Costs 

9.1.1 Implementeringsomkostninger 

Analytikere forventer at virksomheder med operationelle leasingkontrakter vil opleve en 

stigning i rapporteringsomkostninger i forbindelse med implementering af IFRS 16. 

Omkostninger bliver fremadrettet sammenlignelige med de rapporteringsomkostninger, som 

er knyttet til indregning af finansielle leasingaftaler efter IAS 17, der ikke bliver markant 

påvirket af den nye regnskabsstandard. (ibid. s. 32) 

De primære omkostninger ved implementeringen af IFRS 16, er omkostninger forbundet med, 

etablering af systemer og processer, fastsættelse af diskonteringsrenten og uddannelse af 

medarbejdere.   

Størrelsen af implementeringsomkostninger afhænger af den pågældende virksomheds antal 

af operationelle leasingaftaler, vilkårene for disse kontrakter og de systemer, der allerede er 

etableret til at behandle virksomhedens leasingkontrakter i henhold til IAS 17. (ibid. s.32) 

Virksomheder med væsentlige operationelle leasingaftaler vil opleve en stigning i 

virksomhedens samlede rapporteringsomkostninger, i forbindelse med implementeringen af 

IFRS 16, eftersom virksomhederne kan være nødsaget til, at skulle opdatere deres finansielle 

systemer og programmer. Dette gælder også for virksomheder, der allerede i deres 

eksisterende IT-systemer behandler finansielle leasingaftaler, da disse systemer muligvis skal 

tilpasses til de skærpet informationskrav. (ibid. s. 32) 
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Opdatering af systemer 

Selskaber med finansielle leasingkontrakter kan anvende eksisterende systemer til 

indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16, eftersom kravene til indregningen af 

leasingaftalerne er sammenlignelige med kravene for indregning af finansielle leasingaftaler 

efter IAS 17. Virksomheder, der eksempelvis tidligere har anvendt Excel til behandlingen af 

deres leasingaftaler, vil møde udfordringer i forbindelse med overgangen til IFRS 16. Dog vil 

de virksomheder, som allerede har mere avancerede IT systemer til behandlingen af deres 

leasingaftaler, oplever færre implementeringsomkostninger. Overgangen til IFRS 16 kan også 

få betydning for de softwareleverandører, som tilbyder IT-systemer til behandlingen af 

leasingaftaler, da disse kan være nødsaget til, at skulle tilpasse deres systemer til den nye 

regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. (Bilag 1, s. 2) (Effect Analysis - IFRS 16 

Leases, IFRS, 2016, s. 32). 

Identificering af leasingkontrakter 

Virksomhederne kan opleve en stigning i omkostningerne forbundet med klassifikationen af 

virksomhedernes leasingaftaler i perioden efter implementeringsfasen. Dette skyldes, at en 

række virksomheder skal opdatere deres vurderingsproces af kontakterne, så de stemmer 

overens med kriterierne efter IFRS 16. Omkostningerne forbundet til opdateringen af 

processerne, er afhængige af mængden og kompleksiteten af virksomhedens leasingaftaler. 

(ibid. s. 33) 

Identifikationen af leasingkontrakterne kan være problematiske i situationer, hvor 

virksomheden opererer med multiple-element kontrakter, der både indeholder brugsretten til 

et aktiv og en tilknyttet serviceydelse. I denne situation vil en række virksomheder opleve en 

stigning i omkostningerne forbundet med opdelingen af forpligtelsen knyttet til henholdsvis 

brugsretten og serviceydelsen. På baggrund af kommentarer og tilbagemeldinger fra 

regnskabsbrugere, har IASB indført en mulighed for lempelse i forbindelse med indregning af 

leasingkontrakter, der indeholder et serviceelement. Lempelsen giver regnskabsproducenten 

mulighed for, at enten indregne leasingaftalen uden serviceelementet, eller at indregne den 

multiple-element kontrakt, som en samlet leasingforpligtelse. (ibid. s. 33)   
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Efter implementeringsfasen og efter virksomhederne har tilpasset deres systemer og 

processer til IFRS 16, forventes de løbende omkostninger forbundet med opfyldelsen af de 

skærpede informationskrav, at være små og uvæsentlige. 

Fastsættelse af diskonteringsrenten  

IFRS 16 kræver, at virksomhederne fastlægger diskonteringsrente for de væsentlige 

leasingkontrakter. Det forventes, at virksomheder med betydelige operationelle 

leasingkontrakter vil pådrage sig flere omkostninger i forbindelse med måling af 

leasingaktiver og -forpligtelser til nutidsværdien. 

For at reducere omkostningerne forbundet med operationelle leasingkontrakter, som 

virksomheden allerede har ved implementeringen af IFRS 16, tillades virksomheder, at 

anvende den marginale lånerente i stedet for aftalens interne rente. (ibid. s. 35)  

Uddannelse 

IASB forventer, at virksomheder med væsentlige operationelle leasingkontrakter vil opleve en 

stigning i omkostningerne, forbundet med uddannelse af personale til ajourføring af interne 

procedurer. Disse omkostninger forventes, at være uvæsentlige for virksomheder, der 

hovedsageligt har finansielle leasingaftaler i henhold til IAS 17. Det skyldes, at den 

regnskabsmæssige behandling, der kræves i henhold til IFRS 16, svarer til regnskabsmæssige 

krav til finansielle leasingkontrakter i IAS 17. (ibid. s. 35) 

For en række industrisektorer kan uddannelse være nødvendig i forbindelse med 

implementering af IFRS 16, for at afgøre, om en kontrakt opfylder de nye kriterier for en 

leasingkontrakt på grund af kompleksiteten forbundet med leasingaftaler i specifikke 

brancher. (ibid. s. 35) 

Som ved andre markante regnskabsmæssige ændringer, vil der være en omstillingsperiode, 

som har indflydelse på regnskabsbrugernes analyser og metoder. Denne periode vil typisk 

være omkostningsbetonet, eftersom de allerede etablerede analyser og modeller skal 

tilpasses til den nye regnskabsregulering. Disse omkostninger vil dog højst sandsynligt være 

enkeltstående, og forventes opvejet af de langsigtede fordele, ved at have et mere 

gennemsigtig og nøjagtig regnskab. (ibid. s. 35) 
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9.1.2 Omkostninger forbundet med løbende rapportering 

Fremadrettet vil rapporteringsomkostningerne ikke blive påvirket væsentligt af overgangen 

til IFRS 16. En række virksomheder vil opleve øget omkostninger forbundet med 

identifikationsprocessen af leasingaftalerne, men for hovedparten af virksomhederne, vil 

denne proces være omkostningsmæssigt sammenlignelig med behandlingen efter IAS 17. De 

skærpede informationskrav forventes, at have minimal effekt på virksomhedens løbende 

rapporteringsomkostninger. Kravet om fastsættelsen af diskonteringsrenten, indeholder 

endda en lempelse, der giver virksomheden mulighed for, at anvende den marginale 

lånerente. Udover dette ekstra informationskrav, er der minimal forskel på rapportering af 

leasingaftaler efter IFRS 16 og rapporteringen af finansielle leasingaftaler efter IAS 17 (ibid. s. 

36-37).  

9.2 Benefits  

9.2.1 Bedre overensstemmelse med regnskabsbrugernes informationsbehov  

Under anvendelsen af IAS 17 forsøgte mange investorer og analytikere at estimere sig frem, til 

de forpligtelser, som var forbundet med virksomhedens operationelle leasingaftaler. Disse 

estimeringer var baseret på en række skøn, hvilket gjorde, at de var afvigende fra de reelle 

forpligtelser forbundet med leasingaftalerne. En af de hyppigst anvendte metoder til 

estimeringen af forpligtelsen fra operationelle leasingaftaler, er ”8x metode”, hvor 

regnskabsbrugerne ganger den årlige leasingydelse med 8. Selvom disse metoder til tider kan 

være ret præcise, er de sjældent helt nøjagtige, eftersom de er baseret på en række skøn. 

Disse estimeringer vil i høj grad ikke længere være nødvendige for, at dække 

regnskabsbrugernes informationsbehov, eftersom oplysninger omkring størrelsen af den 

pågældende leasingaftales aktiver og forpligtelser fremgår i balancen efter IFRS 16. Dette får 

også konsekvenser for regnskabsbrugernes analyse modeller og metoder, da disse ikke 

længere i ligeså høj grad, vil være påvirket af skønsbaserede estimeringer. En større 

nøjagtighed i de finansielle informationer, som regnskabsbrugerne konstruerer deres 

analyser efter, jo mere nøjagtige resultater får regnskabsbrugerne af de pågældende analyser. 

Samtidig vil overgangen til IFRS 16, også have en positiv indvirkning på de analytikere, der 

ikke foretog estimeringer af leasingaftalens indvirkning på balancen. Denne gruppe 

analytikere, vil få markant afvigende resultater fra deres analyser efter implementering af 
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IFRS 16, i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsanalyser for en virksomheden med 

mange operationelle leasingforpligtelser. (ibid. s. 22-24) 

9.2.2 Bedre afspejling af virksomhedens reelle situation  

Ved overgangen til IFRS 16 skal virksomheder med operationelle leasingaftaler indregne 

leasingaktiver og forpligtelser i balancen. Dette medfører at de forpligtelser og aktiver 

forbundet med de operationelle leasingaftaler fremadrettet, kommer til at være en del af 

balancen. I specifikke brancher udgør operationelle leasingaftaler store dele af 

virksomhedens finansielle aktiviteter, og det begrænsede informationskrav til operationelle 

leasingaftaler efter IAS 17, medførte en begrænset afspejling af virksomhedens reelle 

situation. Denne problematik imødegår IFRS 16 ved en påkrævet aktivering af samtlige af 

virksomhedens samlede leasingaftaler. (ibid. s. 22-23) 

9.2.3 Bedre beslutningsgrundlag  

Som konsekvens af en højere opfyldelsesgrad af investorer og analytikernes 

informationsbehov, vil disse regnskabsbrugere være bedre i stand til at træffe 

hensigtsmæssige ressourceallokeringsbeslutninger ved implementering af IFRS 16. Det 

mindskede behov for estimeringer, og de derved mere nøjagtige analyser bidrager til, at 

styrke regnskabsbrugernes beslutningsgrundlag. En reduktion i nødvendigheden for 

estimeringer har også en positiv effekt på omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af 

disse analyser. Ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler, har ligeledes 

en positiv effekt på de mindre sofistikerede investorer og analytikere, som enten ikke 

benyttede sig af estimeringsmetoderne eller i så fald anvendte simplificerede og upræcise 

estimeringsmetoder. Denne gruppe regnskabsbrugere, vil fremadrettet have et markant mere 

nøjagtigt beslutningsgrundlag, for virksomheder med væsentlige operationelle 

leasingkontrakter. (ibid. s. 26) 

9.2.4 Bedre sammenlignelighed  

Fremadrettet vil alle betydelige leasingaftaler indregnes ensartet jf. IFRS 16. Denne 

harmonisering af den regnskabsmæssige behandling for leasingaftaler mindsker de 

regnskabsmæssige variationer, der udelukkende er knyttet klassifikationen af leasingaftalen. 

Dette styrker sammenligneligheden mellem leasingaftaler, der efter IAS 17 var blevet 

klassificeret som henholdsvis operationelle og finansielle.  
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Indregning af leasingaftaler efter IFRS 16, hvor både aktivet forbundet med brugsretten og 

forpligtelsen i leasingaftalen fremgår af balancen, er lettere sammenlignelig med 

virksomheder, der har valgt at lånefinansiere deres aktiver. Dog vil den regnskabsmæssige 

behandling af leasingaftaler efter IFRS 16, stadig afspejle de forskelle, der eksisterer imellem 

at lease og købe et aktiv, finansieret af et lån. (ibid. s. 27-28) 

9.2.5 Mindre mulighed for manipulation 

Indregning af de væsentligste leasingaftaler i balancen reducerer muligheden for, at 

regnskabsaflægger bevidst kan konstruere leasingaftaler med henblik på, at opnå en specifik 

klassifikation og derved en bestemt regnskabsmæssig behandling. Dette kommer til, at være 

problematisk fremadrettet, eftersom det udelukkende er kortfristede leasingaftaler og 

leasingaftaler, der omfatter aktiver af lavværdi, hvor leasingtager kan fravælge aktiveringen af 

den pågældende leasingaftale. (ibid. s. 29) 

COST BENEFITS 

Systemændringer Bedre opfyldelse af informationsbehov 

Fastsættelse af diskonteringsrenten  Bedre afspejling af finansiel situation 

Identificering af leasingkontrakter Bedre beslutningsgrundlag 

Uddannelse Bedre sammenlignelighed 

Omklassificering af operationelle 
leasingaftaler 

Mindre manipulation 

Ovenstående tabel giver et illustrativt overblik over de væsentligste fordele og ulemper 

forbundet med overgangen fra IAS 17 til IFRS 16.   

9.3 Delkonklusion 

Konsekvenserne forbundet med overgangen til IFRS 16, varierer markant imellem 

brancherne. I brancher, hvor det har været kutymen, at lease aktiver og hvor disse 

leasingaftaler er blevet klassificeret som operationelle, vil blive betydeligt mere berørt af den 

nye regnskabsregulering end andre brancher. Dette er hovedsageligt brancher som fly-, 

detail-, og transport branchen, der kommer til at opleve markante ændringer i deres 

regnskaber efter implementeringen af IFRS 16. I disse brancher vil overgangen medføre, en 

gennemsnitlig stigning i virksomhedernes samlet aktiver på næsten 30%. 
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I overgangsfasen vil der være en række øget rapporteringsomkostninger, eftersom den nye 

regnskabsstandard kræver, at en række virksomheder skal genbehandle deres eksisterende 

leasingkontrakter og muligvis opdatere, deres etablerede processer for den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. De virksomheder, som kommer til at 

opleve den største økonomiske byrde forbundet med implementering af IFRS 16, er primært 

de samme virksomheder, som bliver mest berørt af den nye regnskabsstandard.  

Ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler, får indflydelse på de tre 

grupper af primære regnskabsbrugere, henholdsvis equity-oriented stakeholders, debt-

oriented stakeholders og performance-oriented stakeholders. Den nye metode for indregning af 

leasingaftaler får markant indflydelse på en række af equity-oriented stakeholders og debt-

oriented stakeholders centrale analysemodeller og metoder. Disse grupper af 

regnskabsbrugere, kan derved være nødsaget til, at opdatere deres analysemodeller og 

benchmarks, eftersom resultaterne fra deres analyser varierer betydeligt fra før og efter 

overgangen til IFRS 16. Ligeledes bør performance-oriented stakeholders overveje, om de 

lønning- og bonusordninger, som tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabstal, kræver 

en opdatering i forbindelse med implementering af IFRS 16. Overgangens påvirkning på 

virksomhedens regnskabstal, kan potentielt få betydning for virksomhedens 

kapitalomkostninger.  

10. Sammenspil mellem regnskabsmæssig ændring og normativ 

regnskabsteori 

10.1 Den regnskabsmæssige ændrings sammenspil med normativ regnskabsteori 

Regnskabets samfundsmæssige rolle er, at bidrage med informationer til 

beslutningsprocessen for ressourceallokering. Fokusset for udformning af nye 

regnskabsstandarder bør derved være, at forbedre nytteværdien af de informationer 

regnskabet bidrager til, i forbindelse med konstrueringen af prognoseopgaver og andre 

analyser, som skal danne beslutningsgrundlaget for ressourceinvesteringer. IASB har i 

forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 16, inddraget regnskabsbrugerne aktivt i 

arbejdsprocessen, igennem hundredvis af møder med diverse investorer, analytikere, 

bogføringsvirksomheder og dem, som er ansvarlige for regnskabsreguleringen. Yderligere har 
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IASB gjort det muligt, at indsende kommentarer, kritik og spørgsmål til udkastene af den nye 

regnskabsstandard, hvilket har resulteret i over 1.700 indsendte og behandlede breve. (ibid. s. 

8) 

IASB har derved givet regnskabsbrugerne rig mulighed for at forholde sig, kommentere og 

potentielt påvirke udformningen af den nye regnskabsstandard. Ved at inddrage 

regnskabsbrugerne i så hvidt omfang, udtrykker IASB også, at de anser regnskabsbrugernes 

informationsbehov som væsentlige og betydningsfulde. IASB har været i kontakt med en bred 

vifte af forskellige regnskabsbrugere, hvilket antyder, at IASB anerkender at 

regnskabsbrugerne har heterogene informationsbehov, og at disse behov ikke er let 

forenelige. Derudover har investorernes udfordringer forbundet med udarbejdelsen af 

regnskabsanalyser af virksomheder med betydelige operationelle leasingaftaler, også været 

en af de generative mekanismer bag den nye regnskabsstandard. I sin argumentation for 

konstrueringen af regnskabsstandarden, tager IASB også udgangspunkt i investorer og 

analytikere til, at begrunde standardens fra- og tilvalg af oplysning. Dette ses i formuleringer 

som ”[t]he absence of information about leases on the balance sheet meant that investors and 

analysts were not able […]” og “[t]his is expected to enable investors and analysts to better 

assess […]”. (ibid. s. 3, 22) Her tager IASB udgangspunkt i investorerne og analytikernes 

behov, og anvender disse som begrundelse for de valg, som de har truffet i forbindelse med 

udarbejdelsen af IFRS 16. IASB har dermed i forbindelse med konstruering af IFRS 16, anset 

de regnskabsmæssige problemstillinger ud fra et stakeholder perspektiv.  

10.2 Informationsbehov 

IASB argumenterer for, at den nye regnskabsstandard er bedre end den forrige ved, at 

fremhæve, hvordan IFRS 16s behandling af leasingaftaler, bidrager med større nytteværdi for 

regnskabsbrugerne. Dette gør IASB på baggrund af forståelser om brugernes 

informationsbehov, som er konstrueret i dialog med regnskabsbrugerne. Ved brugen af 

vendinger som ”applying IAS 17, the absence of information about leases on the balance sheet 

meant that investors and analysts could not properly compare companies […]” tager IASB 

udgangspunkt i, hvordan den nuværende standard, IAS 17, begrænser regnskabsbrugernes 

analyser. (ibid. s. 28) Disse begrænsninger anvendes som argumentation for hovedparten af 

ændringer i den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Ændringer promoveres med, 

at de giver bedre regnskabsmæssige analyser for investorerne, hvilket gør dem bedre i stand 
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til at træffe hensigtsmæssige ressourceallokeringsbeslutninger. Det er således 

regnskabsbrugernes analyser, der eksempelvis anvendes til prognoseopgaver, som har været 

centralt for udformningen af IFRS 16. 

10.3 Semantisk og pragmatisk niveau 

IASBs argumentation bygger hovedsageligt på, hvordan ændringerne i den regnskabsmæssige 

behandling af leasingaftaler, bidrager med en højere nytteværdi for regnskabsbrugernes 

analyser. Dette antyder, at den nye regnskabsstandard er udarbejdet med det pragmatiske 

niveau som omdrejningspunkt, eftersom det er regnskabsbrugernes informationsbehov til 

konstrueringen af regnskabsmæssige analyser, der har været dikterende for udformningen af 

IFRS 16. IASB argumenterer derudover også for forbedringer, som tager udgangspunkt i det 

semantiske niveau. Her fremhæver IASB, hvordan ændringerne giver en mere faithful 

representation af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Disse argumenter bliver dog 

sammensæt med elementer fra det pragmatiske niveau, og fremhæves som fordelagtige på 

grund af deres effekt på regnskabsbrugernes nytteværdi af regnskabet. Det er eksempelvis i 

dette citat, hvor IASB fremhæver nogle af fordelene ved den nye regnskabsregulering ” […] 

provides a more faithful representation of the financial position of a company and greater 

transparency about the company’s financial leverage and capital employed.  This is expected to 

enable investors and analysts to better assess the financial position and financial performance of 

a company.” (ibid. s. 22) De positive semantiske effekter af den nye regnskabsregulering 

bliver således konsekvent vinklet hen på det pragmatiske niveau, og hvordan den pågældende 

ændring skaber nytteværdi for regnskabsbrugerne. Det er derved det pragmatiske niveau, 

som har været dominerende i udarbejdelsesprocessen, hvor positive semantiske ændringer 

hovedsageligt har fået deres berettigelse i form af deres pragmatiske værdi. 

10.4 Kvalitative egenskaber 

For at sikre regnskabet bidrager med en tilfredsstillende nytteværdi for regnskabsbrugerne, 

er det nødvendigt, at informationerne besidder en række kvalitative egenskaber. Dette er 

egenskaber som eksempelvis relevans, validitet, sammenlignelighed og fuldstændighed, der 

alle skal bidrage til, at styrke nytteværdien af virksomhedens finansielle informationer for 

regnskabsbrugerne.  
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Relevans 

Størrelsen af virksomhedernes operationelle leasingforpligtelser, varierer markant efter 

branche og virksomhederne imellem. Især indenfor fly- og transportbranchen får 

aktiveringen af de operationelle leasingaftaler betydelig indflydelse på årsregnskabet og 

derved også på de analyser, som baserer sig på informationer fra årsregnskabet. Ændringerne 

er derved af væsentlig betydning for regnskabsbrugerne og deres informationsbehov. Dette 

gælder både for regnskabets nytteværdi i forhold til prognoseopgaven og 

bekræftelsesopgaven. 

Validitet 

Regnskabets validitet vægtes efter fuldstændigheden, neutraliteten og fejlfriheden af de 

finansielle informationer. Fuldstændigheden bliver forbedret, såfremt man deler opfattelsen 

af, at råderetten til det leasede aktiv, opfylder kriterierne for et aktiv og leasingforpligtelsen 

opfylder kriterierne for en forpligtelser i balancen. I årsregnskabsloven anvendes følgende 

definitioner for henholdsvis aktiver og forpligtelser. 

Aktiver defineres som: ”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden. ” (ÅRL) 

Forpligtelser defineres som: ”Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af 

tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige 

økonomiske fordele.” (ÅRL) 

Fremadrettet vil regnskabsbrugerne sjældnere opleve mere eller mindre ”tomme” balancer, 

som resultat af, at virksomheden vælger at lease aktiverne i stedet for at købe dem. Dette 

bidrager til en øget fuldstændighed mener eksperter, eftersom de ”tomme” balancer ikke 

afspejler virksomhedens finansielle situation. (Bilag 1 s. 3) (Effect Analysis - IFRS 16 

Leases, IFRS, 2016, s. 5) En mere ensartet behandling af leasingaftaler bidrager også til en øget 

neutralitet omkring de finansielle informationer, som skal afspejle leasingaftalerne, eftersom 

det svækker regnskabsproducentens mulighed for, at træffe specifikke valg i forbindelse med 

udarbejdelsen af leasingaftalen, for at opnå en specifik klassificering. Fejfrihedselementet 

bygger ikke udelukkende på, at sikre at informationer i regnskabet ikke indeholder fejl, men 

dækker også over en hensigtsmæssig udarbejdelse af de skøn, som er forbundet med den 

pågældende regnskabspost. Ved implementering af IFRS 16, reduceres behovet for 
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udarbejdelse af regnskabsmæssige skøn, til vurderingen af tidligere klassificerede 

operationelle leasingaftaler, hvilket bidrager til færre fejl i regnskabsbrugernes analyser af 

regnskabet.    

Forstærkende egenskaber 

Den ensartede behandling af leasingaftalerne styrker sammenlignelighedsværdien af 

regnskabet, eftersom det bliver lettere for regnskabsbrugerne, at sammenligne 

virksomhedens leasingaftaler, da disse efter IFRS 16 bliver behandlet efter samme metode. 

Regnskaber udarbejdet efter IAS 17, er i markant grad påvirket af, om leasingaftalen blev 

klassificeret som henholdsvis operationel eller finansiel, hvilket problematiserer 

sammenligningspotentialet imellem de to typer af leasingaftaler. Udover at styrke 

sammenligneligheden imellem leasingaftaler, gør aktiveringen af de operationelle 

leasingaftaler også mere sammenlignelig med virksomhedsejet aktiver. IFRS 16 mindsker den 

regnskabsmæssige forskel imellem virksomheder, der vælger at lease deres aktiver og 

virksomheder, som vælger af købe deres aktiver. Dette bliver derved lettere for 

regnskabsbrugerne, at sammenligne de pågældende virksomheder, eftersom denne faktor 

ikke længere har væsentlig indflydelse på regnskabstallene.  

En ensartet og mere sammenlignelig behandling af virksomhedens leasingaftaler, gør det også 

lettere for regnskabsbrugerne, at forstå regnskabets finansielle informationer. 

Regnskabsbrugerne skal ikke længere forholde sig, i samme omfang til, hvilke 

leasingforpligtelser, som fremgår af regnskabets balance og hvilke som udelukkende fremgår 

af virksomhedens omkostninger.    

10.5 Retvisende billede 

Ifølge IASB giver den nye regnskabsmæssige behandling af virksomhedernes leasingaftaler, et 

mere oprigtig billede af virksomhedens aktiver og passiver. Derudover fremsiger IASB også, 

at IFRS 16 bidrager med et mere gennemsigtig billede af virksomhedens investerede kapital 

og finansielle gearing. (ibid. s. 5) Såfremt man tager udgangspunkt i årsregnskabslovens 

definition af et retvisende billede, inddrages regnskabsbrugernes nytteværdi af den 

pågældende regnskabsændring også i henhold til ÅRL § 12. Det er således både det 

semantiske, og det pragmatiske niveau, som er relevant i forbindelse med vurderingen af, om 

den nye regnskabsstandards giver mere retvisende billede end den forrige. Den nye 
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regnskabsstandard bidrager med til, at styrke regnskabets sammenlignelighed, 

fuldstændighed og gør regnskabsbrugernes analyser lettere og mere præcise, samtidig med, 

at den reducere muligheden for regnskabsproducenternes manipulationsmuligheder, til at 

opnå en specifik klassificering af en pågældende aftale. Dette er alle elementer, som bidrager 

til et mere retvisende billede, hvilket IFRS-ekspert, Henrik Steffensen, også mener at den nye 

regnskabsstandard giver. Ifølge ham er der bred enighed omkring regnskabsbrugerne, at 

regnskaberne bliver mere retvisende som følge af IFRS 16. (Bilag 1, s.2) 

10.6 Økonomiske konsekvenser 

Til udarbejdelsen af den regnskabsreguleringerne lovgivning, er det i begrebsrammen 

fremhævet, at nytteværdien af den regnskabsmæssige ændring skal overstige de 

rapporteringsomkostninger, som er forbundet med udførelsen af den nye regnskabsmæssige 

behandling. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør reguleringssætterne forkaste det pågældende 

forslag om ændringerne i den regnskabsmæssige regulering, eftersom det vil pålægge 

virksomhederne større rapporteringsomkostninger, end den nytteværdi som skabes. I 

forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 16, har IASB forkastet en række forslag til ændringer i 

behandlingen af leasingaftalerne for leasinggiver, eftersom ”[the] feedback received on changes 

proposed to lessor accounting, including feedback from many investors and analysts, indicated 

that the costs of changing lessor accounting would outweigh the benefits of doing so at this 

time.” (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, s. 12) IASB har således i udarbejdelsesfasen 

forsøgt sikret, at rapporteringsomkostningerne ikke kommer til, at overstige nytteværdien, 

igennem en veletableret dialog med regnskabsbrugerne. 

10.7 Delkonklusion 

IASB har i forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 16, inddraget regnskabsbrugerne aktivt i 

konstrueringsprocessen, og forsøgt at designe regnskabsstandarden, så den leasingmæssige 

behandling stemmer bedre overens med regnskabsbrugernes informationsbehov. Standarden 

skal styrke nøjagtigheden af de analyser, som de primære regnskabsbrugere foretager og det 

er således det pragmatiske niveau, der var har været dominerende for 

udarbejdelsesprocessen. Den nye regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler bidrager til 

en styrket fuldstændighed, neutralitet, sammenlignelighed og mere harmoniseret behandling 

af leasingaftaler. Dette bidrager til et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle 
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situation. Overgangen pålægger dog virksomheden en række 

implementeringsomkostningerne, der for nogle virksomheder kan være substantielle. Dette 

har IASB forsøgt at imødegå, ved at indføre en række mulige lempelser, til at reducere 

rapporteringsomkostningerne.   

11. Konklusion 

IASBs nye leasingstandard medfører markante ændringer for behandlingen af leasing for de 

virksomheder, der tidligere havde mange operationelle leasingaftaler i henhold til IAS 17. 

Disse virksomheders regnskaber vil variere betydeligt, som konsekvens af den ændrede 

regnskabsmæssige behandling af leasing. Operationelle leasingaftaler, der blev tidligere 

omkostningsført i resultatopgørelsen, skal efter IFRS 16 indregnes med værdien af aktivet 

forbundet til brugsretten, og med den hertil knyttede forpligtelse i balancen. I brancher som 

fly-, detail-, og transportbranchen har det været almindeligt, at virksomhederne leaser 

betydelige dele af deres centrale aktiver. Det er især disse brancher, som oplever en markant 

påvirkning af deres regnskaber i forbindelse med implementeringen af IFRS 16. I disse 

brancher var der, ved anvendelsen af IAS 17 eksempler på virksomheder, hvis 

regnskabsmæssige balance næsten var ”aktivløse”, som konsekvens af, at de havde valgt, at 

lease hovedparten af deres aktiver, og disse leasingaftaler blev klassificeret som 

operationelle. Ved indførelsen af IFRS 16, bliver disse scenarioer mere sjældne, eftersom det 

kun er uvæsentlige leasingaftaler, virksomhederne kan fravælge at medtage i balancen. Disse 

”tomme” balancer var en af hovedkritikpunkterne af den nuværende IAS 17 standard, 

eftersom flere eksperter og regnskabsbrugere, ikke mente, at den gav et retvisende billede af 

virksomhedens finansielle situation. Kritikken fra regnskabsbrugerne var en af de primære 

drivkræfter bag udarbejdelsen af den nye IFRS 16. Denne problematik forsøger IASB at 

imødegå i IFRS 16, ved at kræve en ens behandling af alle væsentlige leasingaftaler for 

leasingtager.  

I forbindelse med konstrueringen af den nye regnskabsstandard, har IASB inddraget 

regnskabsbrugerne og givet dem mulighed for, at komme med kommentarer og forslag til den 

nye leasingstandard. Derudover har IASBs fokusområde også i høj grad været præget af 

regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov, til udarbejdelsen af regnskabsanalyser. 

Dette har resulteret i, at IASB har inddraget en bred vifte af regnskabsbrugere, til 
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konstrueringen af IFRS 16. Tidligere har en række regnskabsbrugere fortaget skønbaserede 

estimeringer til de regnskabsmæssige analyser af virksomheder, med væsentlige 

operationelle leasingforpligtelser. Det bliver ikke i samme omfang nødvendigt fremadrettet 

ved anvendelsen af IFRS 16, eftersom alle virksomhedens betydeligvis leasingforpligtelser, vil 

fremgå af balancen. Denne ændring vil fremadrettet bidrage til, at regnskabsanalyserne bliver 

mere præcise, eftersom de i mindre grad vil basere sig på skøn. Dette skulle fremadrettet 

medføre, at regnskabsbrugerne kan tillægge de resultater de får fra deres regnskabsbaserede 

analyser, yderligere værdi, eftersom disse resultater efter IFRS 16, vil være mere nøjagtige. 

Regnskabsbrugernes informationsgrundlag til, at træffe ressourceallokeringsbeslutninger 

bliver herved styrket, hvilket medfører en mere hensigtsmæssig ressourceallokering. Disse 

påvirkninger af virksomhedernes finansielle ratioer, kan få betydning for virksomhedens 

kapitalomkostninger. IASB estimerer, at de fleste virksomheder vil opleve reduceringer af 

deres kapitalomkostninger, eftersom de tidligere anvendte metoder for estimeringen af 

leasingforpligtelsen, typisk overestimerede størrelsen af forpligtelsen.  

Ved implementering af IFRS 16 vil de virksomheder, som oplever en markant 

regnskabsmæssig ændring, også opleve en stigning i rapporteringsomkostningerne i 

implementeringsåret. Omklassificeringen af virksomhedens eksisterende leasingaftaler, kan 

være en lang og omkostningsrig proces, for leasingtagere med en betydelig andel af 

operationelle leasingkontrakter. Opdateringer af virksomhedens IT systemer og uddannelse 

af personale i den nye regnskabsstandard, er omkostninger, som også bidrager til at gøre 

implementeringsprocessen omkostningsfyldt. Dog forventes de løbende omkostningerne efter 

implementeringsfasen, at være sammenlignelige med virksomhedens 

rapporteringsomkostninger før implementeringen af IFRS 16. Ved fastsættelsen af 

oplysningskravene i IFRS 16, har IASB forholdt sig til den nytteværdi for regnskabsbrugerne, 

som det pågældende oplysningskrav bidrager med. Dette har resulteret i, at IASB har 

forkastet flere af deres udkast til oplysningskrav, eftersom eksperter og regnskabsbrugere 

ikke mente, at den ekstra rapporteringsomkostning blev opvejet af en tilfredsstillende 

stigning i regnskabets nytteværdi.   

Den nye regnskabsstandard bidrager ikke udelukkende med pragmatiske forbedringer, men 

tilføjer også en øget semantisk værdi til den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. 

De fleste eksperter mener, at det giver et mere retvisende billede, at aktivere alle 
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virksomhedens leasingaftaler, eftersom der er tilknytte et aktiv, og en forpligtelse til sådanne 

aftaler. Derudover er en række af de kvalitative egenskaber fra begrebsrammen også blevet 

tilgodeset i den nye regnskabsstandard. Dette er eksempelvis en øget sammenlignelighed, 

som konsekvens af ensartet metode for indregning af leasingforpligtelser, en metode, der også 

lettere kan sammenlignes med lånefinansierede køb af aktiver.  
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13. Bilag 
Der er knyttet to bilag til rapporten. I bilag 1 findes et interview med Henrik Steffensen. Bilag 

2 indeholder illustrative eksempler af overgangens påvirkning af tre regnskaber.  

13.1 Bilag 1 
 
Interviewer: Vi vil starte med, at sige tak fordi du gider, at sætte tid af til at snakke med os. 

Dernæst vil vi gerne høre, om du ville starte med, at introducere dig selv? 

 

Interviewperson: Selv tak, og jo det vil jeg naturligvis gerne. Mit navn er Henrik Steffensen, 

og jeg er partner i PwC og leder vores faglige afdeling. Der har jeg været i 18 år. Før dette, har 

jeg været i Erhvervsstyrelsen og jeg havde ansvaret for regnskabsområdet. Der var jeg i knap 

7 år. Til hverdag, arbejder jeg med årsregnskabsloven, IFRS, selskabsret, fondsret, 

bogføringslovgivning og optioner – køb og salg af virksomheder – altså en bred paletter af 

faglige områder. 

 

Interviewer: Okay, og vi har forberedt nogle spørgsmål, som vi tænker direkte at springe ud i. 

 

Interviewperson: Det er helt fint. 

 

Interviewer: Nu har denne standard (IFRS 16) været undervejs længe, og gælder her fra 

2019, men der har været mulighed for før tidsimplementering – hvordan bliver denne færdige 

standard modtaget hos jer ude i PwC? 

 

Interviewperson: Vi har ikke rigtig nogen holdning til den, da den ikke påvirker os i særlig 

stor omfang. Vi laver selvfølgelig også IFRS regnskab, men vi lever med det. 

Hvis I derimod spørger om, hvordan standarden bliver modtaget ude hos vores kunder, så er 

der ingen tvivl om, at de helst havde været foruden standarden. Fordi at der er særdeles stor 

påvirkning på selskabernes balance i form af aktiver og gældsandel. Der er derudover et 

meget stort administrativt arbejde forbundet med implementeringen af denne standard. 

Der er ingen, af dem jeg har talt med, der har sagt, at standarden er fantastisk, og at de glæder 

sig til at arbejde med den. 
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Interviewer: Er der ingen regnskabsbrugere, du har talt med, som har været begejstret for 

standarden? 

 

Interviewperson: Altså analytikerne siger, at det giver god mening, men de kunne sagtens 

leve videre uden denne standard. De har jo tidligere haft deres egne måder, at kigge på leasing 

– det samme gælder for rating bureauerne. Det kan sagtens være, at f.eks. rating bureauerne 

fortsætter som de hidtil har gjort, ved selv, at udvikle en leasing belastning og selv sætte den 

ind, men det ved jeg helt ærligt ikke. Men da standarden blev lavet, der kan jeg huske, at der 

var en del, som arbejdede for at få oplysninger ind i standarden, som gjorde, at man relativt 

let kunne rense effekten af leasing ud af regnskabet igen. Sådan så man kunne ligge sin egne 

beregninger af leasing effekterne ind. Det har på sin vis været lidt påfaldende, at det sådan har 

været reaktionen. 

 

Interviewer: Vi har søgt lidt på forskellige artikler, der er nogle, som argumenterer det med, 

at der har været en stor masse af leasingforpligtelser, som ikke har indgået i balancen og 

måske har været svære at gennemskue. 

 

Interviewperson: Jo, altså jeg tror også, at det på sin vis vil være den rigtige vej at gå. Det er 

bare et meget stort apparat og set-up – det har der været ingen tvivl om, det har sådan set 

fungeret ind til nu. Den skille linje vi har haft indtil nu, altså operationel og finansiel leasing, 

den har hellere ikke været særlig optimal. Så når der altså er gået fem år, så har alle vænnet 

sig til denne nye standard og så det helt fint, fordi det administrative er indarbejdet og så tror 

jeg også, at vi har bedre regnskaber. 

 

Interviewer: Hvad med som nu, synes du måske ikke, at der er cost-benefit ved at gå over til 

den nye standard? 

 

Interviewperson: Jeg må sige, at vores kunder bruger rigtig mange kræfter på, at få denne 

nye leasing standard til at komme op og køre. Altså internationale kunder, f.eks. DSV – det er 

nogle som bliver relativt hårdt ramt af den nye standard. De skal altså arbejde for at få det her 

implementeret i hele verdenen. Andre virksomheder, som også bliver hårdt ramt er f.eks. 

William Demant og Pandora, som har mange lejemål, de skal også have det implementeret i 
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hele verdenen. Så det er jo ikke sådan en øvelse man på længere sigt kan lave i group 

accounting. Den skal rulles ud og det er det, der er meget tungt. Jeg har også ladet mig 

fortælle, at det er vanskeligt, at finde et egnet system til det, det vil sige, at indtil videre er der 

mange, der har kørt det i Excel og samlet oplysningerne ind – det er i sagens natur et kæmpe 

arbejde. Så har jeg ikke mødt mange, der synes at standarden er fantastisk. 

 

Interviewer: Men du synes alligevel, at den til trods for den øgede arbejdsbyrde, giver et 

mere retvisende billede end den forgående? 

 

Interviewperson: Det tror jeg, fordi om fem år, så er alle nok tilfredse og lever fint nok med 

denne standard. Jeg tror også, at alle så er enige om, at man har mere rigtige regnskaber end 

vi har i dag. 

 

Interviewer: Synes du, at der er nogle områder eller elementer i denne standard, som 

mangler eller ikke er blevet tilgodeset i høj nok grad? 

 

Interviewperson: Det vil tiden nok vise, men jeg må nok indrømme at nogle af svagheder i 

standarden det er når vi kigger på f.eks. opgørelsen af leasing perioden. Altså der hvor man 

skal ind og overveje, hvor meget man skal forlænge den med, hvis man har en 

forlængelsesoption. Det er i sagens natur beskrevet kvalitativt, så det er ikke bare en formel 

man sætter ind, og siger hvis man har to årig lejemål, så vil forlængelsen være så og sådan. Det 

kan man naturligvis ikke. Der er dog ingen tvivl om, at det er det, som er svært for 

virksomhederne. 

Salg og tilbageleasing reglerne er komplicerede at arbejde med, og det er også det, der gør at 

det kan blive ret kompleks for nogle af virksomhederne. Om dette kunne have været gjort 

anderledes ved at lave standarden mere udførlig på disse punkter, det ved jeg faktisk ikke. 

Det er måske mere et udtryk for opstarts problemer. 

 

Interviewer: Så du tror, at folk efter de indledende perioder vil vænne sig mere til den og 

blive mere bekendt med den? 
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Interviewperson: Ja, det tror jeg helt klart. Man skal også finde ud af, hvordan man håndterer 

det internt. Tidligere har leasingaftaler ikke været en del af investeringsbudgettet – men det 

vil det sandsynligvis være fremadrettet, fordi det vi får aktiver på bøgerne og vi optager gæld. 

Derfor vil det være naturligt, at man også internt betragter leasing som investeringer. Det 

medfører så, at man skal igennem en øvelse med at få det indarbejdet i investeringsbudgetter 

også. Man skal finde ud af, hvordan ens nøgletal udvikler sig, og så skal man til at sætte nye 

targets/mål for dem også, det er også en stor øvelse, der ligger. 

 

Interviewer: Nu hvor du har siddet lidt og arbejdet med den, er der så nogle områder du 

synes, at standarden kan være lidt uklar eller områder hvor fremgangsmåden ikke står 

beskrevet grundigt nok? 

 

Interviewperson: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså der vil selvfølgelig altid være spørgsmål, det 

vil der være til alle regnskabsregler, men det er ikke påfaldende. Det synes jeg ikke. Altså 

denne her standard er betydelig lettere at arbejde med, end f.eks. indtægtsindregning, og det 

tror jeg egentlig også er indtrykket i mange virksomheder, fordi de kender jo konceptet om 

finansiel leasing. Så det er ikke noget, som er ukendt for dem. Der er dog enkelte hjørner af 

det, f.eks. forlængelse af leasingperioden, salg og tilbageleasing som er anderledes end det de 

kender, men konceptet med at indregne det som aktiver og forpligtelser det er velkendt. 

Derfor synes jeg ikke, at det kunne gøres på andre måder, altså standarden har været meget 

længe undervejs, jeg læste det første oplæg i 95 eller 96, og der har derfor været mange år til 

at vænne sig til, at noget nyt ville blive introduceret på et tidspunkt. 

 

Interviewer: Har man haft den holdning siden 90’erne at der var en mangel ved den her 

standard? 

 

Interviewperson: Ja, helt klart. Der adresseret man præcis de samme problemer som man 

adresserer i dag ved den nuværende standard. Nemlig dem der med, at man bare kan 

organisere sig og så kommer man uden om de finansielle leasing regler. Det vil sige du kan 

have en hel tom balance i en ellers velfungerende virksomhed, der leverer varer og 

tjenesteydelser til mange virksomheder. Hvis vi tager nogen brancher, f.eks. flyselskaber. Vi 

har haft flyselskaber som flyver rundt med fly, uden et eneste aktiv i balancen. Vi har haft 
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transportvirksomheder, uden et eneste anlægsaktiv i balancen, sådan lidt firkantet sagt. Og 

det virker jo også forkert, for det er jo ikke den rigtige kapitalstruktur i sådanne en 

virksomhed, man har bare lejet sig frem til aktiverne i stedet for at eje dem. Så derfor kan jeg 

godt forstå at i al den tid man har haft de her regler, operationel og finansiel leasing, har anset 

dem for at være mangelfuld. Og det er jo det som har drevet os til den nye standard og det der 

drev de fire standardsættere i sin tid, i midt 90’erne, til at lave det oplæg de lavet. Det var også 

den mangelfulde standard i forhold til IAS. 

 

 

Interviewer: Nu har vi været inde på at den her nye standard pålægger regnskabsaflæggerne 

en stor administrativ byrde, i forhold til revisionen af regnskaber, som bliver påvirkede meget 

af denne ændring, sker der så en ændring af arbejdsbyrden? 

 

Interviewperson: Nu jeg skal understrege at jeg ikke arbejder som revisor, men der er ingen 

tvivl om, at i hvert fald her i overgangsperioden, bliver et arbejde med at revidere de 

forventninger man har til hvilken effekt standarden vil have, for det skal man have med 

allerede i 2017 regnskabet. Der skal man forsøge at kvantificere, hvad betyder det. Når vi får 

2018 regnskabet, skal vi selvfølgelig også ind og revidere grundlaget for de nye tal, som 

kommer ind i regnskabet. Så det betyder helt klart noget. Når vi kigger lidt længere fremad, så 

kan man jo sige at, vi får jo nogle anlægsaktiver ind i balancen, vi får en gæld med, men det 

kommer jo til at blive behandlet på samme måde som anlægsaktiver og øvrige rentebærende 

gæld, så jeg ser ikke nogen særlige problemstillinger i den forbindelse. Hvis der kommer 

væsentlige nye leasingaftaler, så bliver der selvfølgelig arbejdet med at vurdere, om de 

kommer ind med de rigtige værdier, det jo klart og det er til forskel fra anlægsaktiver som vi 

køber, der kan vi jo bare gå ned og afstemme fakturaen og sige, hvad har vi betalt for det. 

Fremadrettet, hvis der kommer væsentlige nye leasingaftaler, så skal vi jo ind og påse at det 

har været den rigtige periode, vi har den rigtige diskonteringsfaktor osv. Så der bliver 

selvfølgelig lidt arbejde der.  

Interviewer: Men det er hovedsageligt lige her i overgangsperioden? 

 

Interviewperson: Ja for så vender man sig til, at det er den måde det kører på.  
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Interviewer: Har du deltaget i processen for nogle virksomheder med den her overgang fra 

IAS 17 til IFRS 16? 

 

Interviewperson: Ja jeg har lavet noget arbejde for nogle virksomheder der netop har 

overvejet, hvordan de skulle håndtere overgangen, hvordan de skulle håndtere salg-

tilbageleasing, hvordan de skulle håndtere den praktiske dataindsamling osv. 

 

Interviewer: Hvad var det for nogle problemstillinger i mødte der? 

 

Interviewperson: Ja men det har blandt andet været omkring overgangsreglerne i forhold til 

salg og tilbageleasing. Det kan jo en nok forstås på flere måder altså, man kan implementere 

med tilbagevirkende kraft eller også så kan man gøre det fremadrettet, men det er ikke 

fuldstændig klart om man ruller den tidligere indregnet gevinst tilbage eller man ikke gør det. 

Så det er i hvert fald en problemstilling, en anden problemstilling er sådanset også, hvis vi 

kigger på implementeringen for helt almindelige leasingaftaler, skal vi så vælge modellen, 

hvor vi får samme aktiver og forpligtelser i implementeringsåret, altså 1. januar 2019, eller 

skal vi vælge modellen, hvor vi får forskellige aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen. Der 

er jo to forskellige modeller man kan vælge når man skal overgå til den nye standard. Der har 

været implementeringsspørgsmål i overgangsårene. Så har vi også haft drøftelser i det hele 

taget om fremadrettet, når man indgår nye leasingaftaler, så er systemet så, at man skal 

forsøge at finde den interne rente i aftalen, og hvis ikke kan finde den interne rente eller 

beregne sig frem til den pålideligt, så falder man tilbage på den marginale lånerente og det er 

jo også en model som fandtes i den gamle IAS 17, men nu begynder det jo lige pludselig at 

være meget meget vigtigt, hvilken rente vi bruger, når vi tilbage diskontere leasingaftalen. 

Hvis vi falder tilbage på den marginale lånerente, så vil vi typisk have lavere renter og derved 

større aktiver og forpligtelser. Hvis vi derimod bruger den interne rente i aftalen, så vil det 

typisk lægge højere end den marginale lånerente. Hvis vi har en højere intern rente i en aftale, 

så vil vi, alt andet lige, får lidt lavere aktiver og forpligtelser. Og derfor kunne jeg godt forstille 

mig, fremadrettet, at der kommer virksomhederne til at bruge mere tid på at søge efter den 

rigtige interne rente, fordi den normalt vil være højere end den marginale lånerente. Og man 

er interesseret i at få en høj rente, fordi så har man jo lavere anlægsaktiver, man har lavere 

rentebærende gæld, man får dog ganske vist, lidt større renteomkostninger ind i 
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resultatopgørelsen fremadrettet, men det er jo finansposten. Så det er nogle af de 

mekanismer, som ligeså stille går i gang inde i virksomhederne, hvor de finder ud af, hvordan 

de skal arbejde med standarderne fremadrettet. Og der har vi været inde og så rådgive lidt 

omkring det og fortælle, hvad det er ret og rimeligt. 

Dem som bliver meget berørt af det, udover transport branchen er også detailhandlen, dem 

der har mange lejemål og det vil sige fx Pandora, de har butikker over hele verden og de skal 

lige pludselig til at indgå som anlægsaktiver og der kan man sige samlet set, ville jeg tro det 

ender med nogle store aktiver og forpligtelser, her tror jeg måske mere de tænker på, at de fx 

har tusind lejemål, måske mere, så der er den administrative byrde, enorm stor.     
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13.2 Bilag 2 
Bilag 2 – Illustrationer af overgangen til IFRS 16s indvirkning på regnskabet 
Virksomhed A 

 (Effect Analysis - IFRS 16 Leases, IFRS, 2016, s. 88-89) 
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Virksomhed B 

 

 
(ibid. s. 93-94) 
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Virksomhed C 

 

 
(ibid. s. 95-96) 


