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EXECUTIVE SUMMARY 

This master thesis has been conducted in connection with the completion of the MSc in Business Economics 

and Auditing at Copenhagen Business School. The purpose of the thesis is to at the impacts and the challenges 

companies will face when implementing the new leasing standard, IFRS 16. 

 

On January 1st 2019, the new leasing standard IFRS 16 was implemented. The leasing standard has been under 

development by IASB and FASB for more than a decade. IFRS 16 replaces the former leasing standard IAS 

17. IFRS 16 is now implemented without classification. All leasing contracts must be included in the balance. 

It is expected that IFRS 16 will result in a more accurate and trustworthy overview of the companies’ balance, 

profit and loss account and key ratios. Besides this, improvement in the comparability is expected. 

 

This master thesis will at first present the description of the former leasing standard IAS 17 and its procedure 

of leasing contracts. Subsequently, the areas of criticism in the IAS 17 will be touched. In relation to the above, 

the procedure of the new leasing standard IFRS 16 and the underlying accounting process of the contracts will 

be described. Followed by the descriptions, IFRS 16 and IAS 17 will be set against each other in a comparative 

analysis, where differences and similarities will be outlined. Finally, an analysis of DSV A/S and ISS A/S will 

be conducted, where the following leasing contracts will be included by IFRS 16 regulations. 

 

The analysis regards how DSV’s and ISS’ accounts and key ratios will be affected, when changing from 

including the leasing agreements by the IAS 17 to IFRS 16. Moreover, the analysis will describe DSV’s own 

expectations of how they expect IFRS 16 to affect their accounts and key ratios. It can be concluded for both 

cases that IFRS 16 affects both companies´ accounts and key ratios. The total of the balance sheet increases 

significantly and the key ratios changes. 

 

At last, the discussion regarding whether or not the IFRS 16 uncovers the criticism of IAS 17 will follow. 

Here, a discussion of the criticism of IFRS 16 and possible challenges that companies will encounter when 

implementing IFRS 16 will take place. 

 

In conclusion, IFRS 16 has rectified the criticism IAS 17 faced. Companies with many operational lease 

contracts will have a greater impact on their accounts and key ratios. Despite the challenges of IFRS 16, it is 

possible to conclude that this standard gives a more trustworthy representation of a firm’s financial position. 

The new standard achieves greater transparency concerning the firms’ economic gearing and use of capital. 
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1.0 Generelt om afhandlingen 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud.-studiet ved 

Copenhagen Business School i foråret 2019. 

 

Dette indledende kapitel består af fem dele og har til formål at give læseren et indblik i kandidatafhandlingens 

emne og problemfelt. Der indledes med en indledning til emnet, hvorefter problemformuleringen og 

problemstillinger fremføres i anden del. I den tredje del af kapitlet begrundes, hvilke afgrænsninger der 

foretaget, og i fjerde del vises en grafisk illustration af afhandlingens struktur. Afslutningsvis vil der i sidste 

del af kapitlet blive gennemgået, hvilke metoder der anvendes til at kunne besvare problemformuleringen. 

 

1.1 Indledning 

Tilbage i 2005 blev det anslået, at amerikanske børsnoterede selskaber havde indgået leasingkontrakter til en 

værdi på mere end 1,25 trillioner USD, som var holdt udenfor selskabernes balance. IASB og andre 

regnskabsorganisationer udtrykte bekymring for manglende gennemskuelighed omkring informationer 

vedrørende leasingkontrakter og deres forpligtelser. IASB og FASB indgik i et projekt om at forbedre den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter (IASB, 2016, s. 3). I 2008 sagde den tidligere formand for 

IASB, Sir David Tweedie, i en tale: 

 

“One of my great ambitions before I die 

is to fly in an aircraft 

that is on an airline’s balance sheet” (IAA, 2008, s. 5) 

 

IASB har igennem mere end et årti arbejdet på en ny standard for indregning og måling af leasingkontrakter i 

årsregnskaber, som aflægges efter IFRS. Den 13. januar 2016 udsendte IASB den nye leasingstandard kendt 

som IFRS 16. IFRS 16 trådte i kraft pr. 1. januar 2019 og erstatter hermed den tidligere standard IAS 17.  

Ved implementeringen af denne standard forventes der en væsentlig påvirkning af regnskabstallene for mange 

selskaber. Den nye standard lægger op til, at der ikke længere skal skelnes mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter, fordi begge typer af kontrakter overfører brugsretten til et specifikt aktiv fra leasinggiver til 

leasingtager. Hermed skal alle leasingkontrakter – på nær nogle få praktiske undtagelser, indregnes på balancen 

og behandles efter samme model som de tidligere finansielle leasingkontrakter efter IAS 17 (Lassen, 2014, s. 

1).  
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IFRS 16 forventes at have en væsentlig indflydelse på selskabers regnskaber. PwC (2018) har vurderet, at 

IFRS 16 vil medføre en væsentlig indflydelse og den største ændring, siden de børsnoterede selskaber overgik 

til IFRS i 2005. På daværende tidspunkt var effekten på regnskabet af uvæsentlig karakter, men med 

implementeringen af IFRS 16 vurderes effekten på regnskabet at blive af væsentlig karakter, og det forventes, 

at IFRS 16 vil få væsentlig indflydelse på selskabernes regnskaber og nøgletal. 

 

Mange har ventet på standarden med spænding, men flere har ment, at standarden ikke burde være udsendt. 

Jørgen Blom (Bilag 1) fra EY’s faglige afdeling har fulgt IFRS 16 nøje og forklarer, hvorfor nogle selskaber 

synes, at standarden kan være besværligt:  

 

“Altså hvis man tager for eksempel Novo Nordisk, ved jeg at de leaser alle deres firmabiler, og de synes jo et 

eller andet sted, at det er pisse irriterende og skal til at tage det på balancen, og de gør det jo af en grund, 

det er fordi de siger det har ikke noget med vores core business at gøre, men vi vil gerne have at vores 

medarbejdere har denne her mulighed. Nu skal vi til at have gud ved hvor mange tusind biler på balancen 

der skal til at administrere det show der.” 

 

Mange selskaber bruger i dag leasing i deres daglige drift. Selskaberne gør det, fordi de ved leasing opnår 

likviditetsmæssige fordele, idet selskabet kan betale en ydelse løbende over en periode fremfor at betale et 

større engangsbeløb, som der gøres ved køb af et aktiv. Mange selskaber bruger også konceptet sale and lease 

back. Ved sale and lease back sælger selskabet sit aktiv til køber og leaser herefter det samme aktiv tilbage 

fra køber. Denne metode gør, at selskaber får større likviditet. Udviklingen for leasing har historisk haft en 

stigende tendens. I 1960’erne var der ingen leaset erhvervsbiler, hvorimod over 50 % af erhvervsbilerne er 

leaset i dag (Finans og Leasing, 2017).  

Flere selskaber forventer, at IFRS 16 vil have en væsentlig indflydelse på deres regnskaber, hvilket er en af 

årsagerne til, at en del selskaber har haft deres betænkeligheder ved  standarden i en del år. Da IFRS 16 blev 

udgivet i 2016, foretog IASB en analyse af, hvilken effekt leasingstandarden ville have for selskaber i 

forskellige brancher. Som det fremgår af figur 1.1, er det især selskaber i fly-, detail- og transportbranchen, 

som bliver påvirket.  
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Figur 1.1 – Hvilke brancher bliver påvirket 

 
(IASB, 2016, s. 47) 

Som det fremgår af figur 1.1, forventer IASB, at ændringen fra IAS 17 til IFRS 16 samlet set for alle brancher 

vil påvirke EBITDA, så den stiger fra 3.394.490 millioner USD til 3.722.371 millioner USD. PwC (2018) har 

tilsvarende foretaget en analyse af, hvilken effekt IFRS 16 vil have på forskellige selskaber, og hvilke brancher 

de mener vil blive påvirket, hvilket er vist i figur 1.2 nedenfor. 

 
Figur 1.2 – PwC’s analyse af, hvilke brancher IFRS 16 vil påvirke 

 
(PwC, 2018, s. 9) 
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Fælles for begge analyser har været, at IFRS 16 vil have en væsentlig indflydelse på selskabers regnskabsposter 

og nøgletal, særligt vil selskaber indenfor fly-, detail- og transportbranchen blive påvirket. 

 

Hvis der sammenlignes med andre standarder, som er trådt i kraft de seneste år, eksempelvis IFRS 9 

(Finansielle instrumenter) eller IFRS 15 (Omsætning), så har de to standarder ikke haft en lige så væsentligt 

indflydelse på selskabernes regnskabsposter og nøgletal, som IFRS 16 forventes at have. Således nævner 

Jørgen Blom (Bilag 1) fra EY’s faglige afdeling: 

 

“Der er ingen tvivl om, at denne standard flytter heldigvis nogle tal i modsætning til de andre. Hvis man 

kigger ind i hvad virksomheden har gjort med IFRS 9 og IFRS 15 og det ikke alverden, da  man kan 

konstatere, at de beløbsmæssigt ikke har nogen særlig stor effekt det gør også, at appetitten til at give 

oplysninger der næsten ikke eksisterer og der kan man sige denne her den flytter nogle tal.” 

 

1.2 Problemformulering 

Emnet for denne afhandling er IFRS 16, hvor forskellene mellem den tidligere og den nye leasingstandard vil 

blive undersøgt,  herunder vil der blive set på kritikpunkter ved IAS 17, og om disse kritikpunkter er blevet 

afhjulpet. Endvidere er det interessant at se på, hvilken effekt IFRS 16 har på danske børsnoterede selskabers 

regnskaber. 

 

På baggrund af den effekt, IFRS 16 forventes at have på selskabers regnskaber, er afhandlingens 

problemformulering som følger: 

 

 

1.2.1 Problemstillinger 

Som det blev beskrevet ovenfor, forventes den nye leasingstandard at have en væsentlig indflydelse for 

selskabers regnskaber. På baggrund af problemformuleringen er der opstillet følgende problemstillinger: 

 Redegør for, hvorledes leasingkontrakter skal behandles for henholdsvis IAS 17 og IFRS 16. 

 Redegør for de kritikpunkter IAS 17 fik. 

 Analyser ligheder og forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16. 

 Analyser, hvilken effekt IFRS 16 har på selskabers regnskaber. 

 Diskuter, om IFRS 16 har givet de resultater, man ville opnå. 

 Diskuter, hvilke kritikpunkter og udfordringer der er ved IFRS 16.   

Hvilken effekt har implementering af IFRS 16 på selskabers regnskaber? 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

10 

1.3 Afgrænsning 

Denne afhandling afgrænses til danske børsnoterede selskaber. For at gå i dybden med IFRS 16 er der blevet 

valgt to case virksomheder til at analysere effekten ved implementeringen af den nye standard. De to case 

virksomheder er DSV A/S (DSV) og ISS Facility Services A/S (ISS). Ved gennemgang af IAS 17 og IFRS 16 

vil der ikke være en fuldkommen behandling af alle regler i standarderne. Denne afhandling er  afgrænset til 

kun at komme ind på de forhold, som er hensigtsmæssige i forhold til afhandlingens problemformulering og 

problemstillinger. Ved gennemgang af præsentations- og oplysningspligten af leasingkontrakter vil der blive 

taget udgangspunkt i standardernes bestemmelser. Der er flere standarder, som behandler oplysningspligten 

for finansielle og operationelle leasingkontrakter, heraf kan nævnes IFRS 7 (Finansielle instrumenter: 

Oplysninger), IAS 16 (Materielle anlægsaktiver) og IAS 36 (Værdiforringelse af aktiver). De resterende 

standarder har ikke relevans for afhandlingen. Afhandlingen tager udgangspunkt i bestemmelser i IAS 17 og 

IFRS 16 for leasingtager og ikke leasinggiver. Dette er blevet valgt, idet bestemmelserne for leasinggiver er 

uændrede. Ved klarificering af IFRS 16 gennemgås der ikke, hvordan finansielle leasingkontrakter indregnes, 

da indregningsmetoden for finansiel leasing ikke har ændret sig fra IAS 17 til IFRS 16.  

 

Ved analysen af, hvorledes IFRS 16 påvirker selskabers regnskaber, vil pengestrømsopgørelsen ikke blive 

analyseret. Dette skyldes, at IASB har vurderet, at pengestrømsopgørelsen ikke vil blive væsentligt påvirket 

ved indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16 (IASB, 2016, s. 50). Oplysninger vedrørende case 

virksomhedernes operationelle leasingkontrakters skatteforhold er ikke tilgængelige, hvorfor afhandlingen 

ikke vil gennemgå den skattemæssige påvirkning ved implementering af IFRS 16. 

I analysen af ISS bliver lånerenten for ISS beregnet på baggrund af deres lånerente på lån, som er optaget til 

en fast rente. Dette kommer af at 99% af ISS’ lån er optaget til en fast rente (ISS, 2019, s. 85). 
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1.4 Struktur 

 

Del 1
• Kapitel 1 - Generelt om afhandlingen

Del 2

• Kapitel 2 - IAS 17 
• Kapitel 3 - Kritik af IAS 17
• Kapitel 4 - IFRS 16

Del 3

• Kapitel 5 - Komparativ analyse
• Kapitel 6 - DSV
• Kapitel 7 - ISS

Del 4
• Kapitel 8 - Diskussion

Del 5

• Kapitel 9 - Konklusion
• Kapitel 10 - Perspektivering
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Kapitel 1 – Generelt om afhandlingen 

I det indledende afsnit bliver baggrunden for emnet præsenteret, hvorefter selve problemformuleringen og de 

sammenhængende problemstillinger ligeledes bliver præsenteret. Dette bliver efterfulgt af afhandlingens 

afgrænsning. Til sidst præsenteres, hvilke metodiske overvejelser og hvilken videnskabsteoretisk paradigme, 

der bliver anvendt til at kunne besvare problemformuleringen. 

 

Kapitel 2 – IAS 17 

Det andet kapitel indeholder en redegørelse af IAS 17. Kapitlet  gennemgår, hvorledes en leasingkontrakt efter 

IAS 17 bliver indregnet i et selskabs regnskab. Kapitlet tager primært udgangspunkt i selve standarden, som 

den er udgivet samt enkelte eksterne rapporter. 

 

Kapitel 3 – Kritik af IAS 17  

Det tredje kapitel indeholder en generel gennemgang af den kritik IAS 17 fik, hvilket har ligget til grund for 

at IASB har udarbejdet en ny standard, IFRS 16. Kapitlet gør generelt brug af diverse eksterne rapporter og 

tager udgangspunkt i interviews med Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4).  

 

Kapitel 4 – IFRS 16 

Det fjerde kapitel indeholder en generel klarificering af den nye leasingstandard IFRS 16. Kapitlet tager 

udgangspunkt i selve standarden og diverse rapporter omkring denne. Formålet med dette kapitel er at give et 

overblik over IFRS 16 og dens bestemmelser. 

 

Kapitel 5 – Komparativ analyse 

Det femte kapitel indeholder en komparativ analyse af IAS 17 og IFRS 16. Kapitlet tager udgangspunkt i 

redegørelserne fra kapitel 2 og 4. Kapitlet inddrager interviews med Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. 

Hamilton. Formålet med dette kapitel er at analysere, hvilke forskelle der er mellem de to leasingstandarder. 

 

Kapitel 6 – DSV 

Det sjette kapitel indeholder en analyse af, hvorledes DSV’s regnskab vil blive påvirket af IFRS 16. Kapitlet 

tager udgangspunkt i DSV’s årsrapport for 2018 og indregner alle de operationelle leasingkontrakter efter 

bestemmelserne i IFRS 16. I kapitlet vil der blive foretaget en nøgletalsanalyse, hvor der ses på, hvordan 

DSV’s nøgletal bliver påvirkede. Til sidst tager kapitlet udgangspunkt i DSV’s egne forventninger, som 

sammenholdes med afhandlingens beregninger for at vurdere, hvor realistiske disse beregninger er. Formålet 

med kapitlet er at analysere, hvilken effekt IFRS 16 har på DSV’s regnskab. 

 

 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

13 

Kapitel 7 – ISS 

Det syvende kapitel indeholder en analyse, der omhandler effekten af implementeringen af IFRS 16 på ISS’ 

regnskab 2018. Kapitlet tager udgangspunkt i ISS’ årsrapport for 2018 og indregner alle de operationelle 

leasingkontrakter efter bestemmelserne i IFRS 16. I kapitlet vil der blive foretaget en nøgletalsanalyse af ISS’ 

regnskab. Til kapitlet er der knyttet en best case- og worst case-scenarieanalyse, hvor der indregnes forskellige 

grader af operationelle leasingkontrakter på balancen. Formålet med kapitlet er at analysere, hvilken effekt 

IFRS 16 har på ISS’ regnskab. 

 

Kapitel 8 – Diskussion 

Det ottende kapitel indeholder en generel diskussion af, om IFRS 16 har afhjulpet kritikken af IAS 17. 

Yderligere diskuteres eventuelle kritikpunkter og udfordringer i IFRS 16. Kapitlet inddrager interviews af 

Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4) samt diverse eksterne rapporter. 

 

Kapitel 9 – Konklusion 

Det niende kapitel indeholder en konklusion af afhandlingen, hvor problemformuleringen besvares.  

 

Kapitel 10 – Perspektivering 

Det tiende kapitel indeholder en perspektivering, til hvordan andre områder kunne undersøges i forbindelse 

med IFRS 16’s ikrafttræden. Kapitlet vil gennemgå andre vinkler til det samme emne, hvor der perspektiveres 

til nye problemstillinger, som vi er blevet opmærksomme på ved udarbejdelsen af afhandlingen. 
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1.5 Metode 

Følgende afsnit har til formål at beskrive, hvilke metoder og videnskabsteoretiske overvejelser vi i 

afhandlingen har gjort os for at kunne besvare problemformuleringen og problemstillingerne, og hvilke 

kvantitative og kvalitative metoder vi har anvendt. Afslutningsvis kommer vi ind på kildekritik. 

 

1.5.1 Videnskabsteoretisk paradigme 

Et videnskabsteoretisk paradigme defineres som et grundlæggende sæt af værdier, der styrer vores adfærd 

(Guba, 1990, s. 17). Med andre ord styrer et paradigme de handlinger, som danner grundlag for den 

pågældende undersøgelse. Guba (1990) introducerer i sin tekst fire forskelligartede videnskabsteoretiske 

paradigmer: positivisme, neopositivisme, kritisk teori og konstruktivisme. Hvert paradigme har sin 

individuelle distinktion for henholdsvis ontologi, epistemologi og metodologi, afhængigt af om der skrives i 

en positivistisk, neopositivistisk, kritisk teoretisk eller konstruktivisme paradigme (Guba, 1990). 

 

Ved ontologi menes virkelighedsopfattelse, hvor der ses på, hvorledes undersøgeren opfatter virkeligheden. 

Undersøgerens opfattelse af virkeligheden påvirker dernæst undersøgerens epistemologi og metodologi. Ved 

epistemologi ses der på, hvordan undersøgeren anerkender viden. Undersøgerens opfattelse (ontologi) påvirker 

hermed vedkommendes anerkendelse af viden. Her ses der på, hvilke antagelser undersøgeren har omkring 

virkeligheden. Ved metodologi ses der på undersøgerens metode til at opnå viden. De fire paradigmer har hver 

deres opfattelse af virkeligheden, anerkendelse af virkeligheden og metode til at opnå viden. 

 

I de redegørende kapitler 2 og 4 vil den metodiske fremgangsmåde primært være indenfor paradigmet 

neopositivisme. Der vil blive set nærmere på diverse analyser og rapporter fra Deloitte, EY, IASB og PwC. 

Yderligere bliver der set på standarderne IAS 17 og IFRS 16. Ontologien indenfor dette paradigme er 

begrænset realisme. Der vil blive set nærmere på de faktiske kendsgerninger, som rapporterne og analyserne 

belyser, men som individer vil vi være så realistiske som muligt, men vi vil blive påvirket af vores egne 

holdninger og værdier. Hermed er epistemologi modificeret objektiv, hvor man går så objektivt til værks som 

muligt. Den metodiske fremgangsmåde i dette paradigme er generelt brug af kvantitative datakilder, men det 

tillades at bruge kvalitative datakilder, derfor er metodologien modificeret. 

 

I kapitel 3 vil den metodiske fremgangsmåde primært være indenfor paradigmet konstruktivisme. Der vil blive 

set nærmere på interviews med Jørgen Blom og Casper S. Hamilton. Ontologien indenfor dette paradigme er 

begrænset relativistisk.   

Der vil blive set nærmere på interviewernes holdninger og synspunkter vedrørende IAS 17. Hermed er 

epistemologien subjektiv, da interviews holdning kan være forskellig. Da der ses på interviews er 

metodologien hermed kvalitativ. 
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I kapitel 5 vil den metodiske fremgangsmåde primært være indenfor paradigmet positivisme. De to 

leasingstandarder sættes op mod hinanden og sammenlignes. Da standarderne ikke kan blive tolket anderledes, 

er ontologien indenfor dette paradigme realistisk. Undersøgerens holdninger bliver holdt ude. Metodologien 

indenfor dette paradigme er kvantitativ.  

 

I kapitel 6 og 7 analyseres det, hvorledes IFRS 16 vil påvirke DSV og ISS. Primært vil den metodiske 

fremgangsmåde være indenfor paradigmet positivisme. Der vil blive set nærmere på DSV’s og ISS’ 

årsrapporter for 2018, hvor der bliver taget udgangspunkt i de faktiske resultater. Udover årsrapporterne 

inddrages Petersen, Plenborg og Kinserdals (2017) regnskabsbog, hvor der vil blive set på diverse formler. Da 

der kun inddrages tal, er det som undersøger svært at tolke anderledes end en anden undersøger. Hermed holdes 

undersøgerens holdninger ude, og undersøgeren går objektivt til værks. I kapitel 6 bliver afhandlingens 

beregninger sammenlignet med DSV’s forventninger til effekten af IFRS 16. Her bliver undersøgerens 

holdning draget ind i vurderingen af, om fastlæggelse for diskonteringsrente, leasingperiode og 

leasingforpligtelse er realistiske.  

I kapitel 7 udarbejdes et best case- og et worst case-scenarie, og her bliver undersøgerens holdning taget med 

i vurderingen af, hvor mange procent af de operationelle leasingkontrakter som bør indregnes på balancen. Da 

undersøgerens holdning medtages, er det svært udelukkende at arbejde indenfor positivismen. Derfor vil den 

metodiske fremgangsmåde i kapitel 6 og 7 primært være præget af positivistiske træk, med elementer fra 

neopositivisme. Idet neopositivisme inddrages, bliver ontologien begrænset realisme, mens epistemologien 

bliver modificeret objektiv fremfor at være objektiv, hvorfor metodologien vil være modificeret. 

 

I det diskuterende kapitel 8 vil den metodiske fremgangsmåde være indenfor paradigmet neopositivisme. Der 

vil blive taget udgangspunkt i kapitel 3 om kritikpunkter af IAS 17, og det vil blive diskuteret, om disse 

kritikpunkter er afhjulpet. Diskussionen vil tage udgangspunkt i kapitel 4-7 og i foretagende interviews. Som 

undersøger vil der blive arbejdet så objektivt som muligt, men da det er os, der skal diskutere kritikken, er det 

svært at holde vores holdninger ude, hvorfor ontologien vil være begrænset realisme, mens epistemologien 

bliver modificeret objektiv, og i det der både tages udgangspunkt i interviews og kvantitative datakilder vil 

metodologien være modificeret.  

 

I praksis er det ofte vanskeligt at adskille induktive og deduktive fremgangsmåder, fordi de som regel er vævet 

ind i hinanden og foregår samtidigt (Andersen, 2013, s. 31). Ved deduktiv fremgangsmåde ses der først på 

teori. Derefter udledes hypoteser, og til sidst sammenlignes der med empirien. Ved induktiv fremgangsmåde 

ses der først på empiri, og herefter udledes der en konklusion (Andersen, 2013, s. 31). Denne afhandling 

kommer først til at klarificere de to leasingstandarder IAS 17 og IFRS 16. Indledningsvis ses der på teori, 
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hvorefter der ses på, hvilken betydning IFRS 16 har. Dette vil blive testet på to casevirksomheder, og herefter 

udledes der en konklusion. På den baggrund er den primære fremgangsmåde for denne afhandling at være 

deduktiv, men fordi der udledes konklusion af empirien, er fremgangsmåden også præget af den induktive 

fremgangsmåde, hvorfor denne afhandling er præget af begge fremgangsmåder. 

 

1.5.2 Kvantitative og kvalitative datakilder 

For at kunne besvare problemformuleringen vil der blive anvendt både kvantitative og kvalitative datakilder. 

 

Kvantitative datakilder  

De kvantitative datakilder som vil blive brugt i denne afhandling er hovedsageligt DSV’s og ISS’ årsrapporter, 

hvor alt datamaterialet er tilgængeligt. 

 

Kvalitative datakilder 

De kvalitative datakilder som der primært er gjort brug af er interviews med Jørgen Blom fra EY’s faglige 

afdeling og Director Casper S. Hamilton fra PwC. Ved udførelsen af interviews har vi haft en række etiske 

overvejelser (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 51). Vi tydeliggjorde det overfor de interviewede, at interviewet 

ville blive optaget til senere transskribering, og at oplysninger, der er tilvejebragt under interviewene, vil blive 

inddraget i afhandlingen. 

  

I afhandlingen har interviewene været udarbejdet og udført semistruktureret. De semistrukturerede interviews 

kendetegnes ved, at der i forvejen er udarbejdet en interviewguide, hvor temaer og en række hovedspørgsmål 

er defineret på forhånd, men hvor der er plads til afvigelser, hvis interviewsituationen tilsiger dette. Før 

interviewene havde vi valgt at sende skriftlige spørgsmål til de interviewede (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 

55).  

Sideløbende med interviewene vil afhandlingen gøre brug af sekundære datakilder, som vil være diverse 

rapporter fra Deloitte, EY og PwC vedrørende IFRS 16 og en effektanalyse fra IASB. Der inddrages også 

materiale fra lærebøger og artikler i de forskellige fag, som vi er blevet undervist i på cand.merc.aud.-studiet. 
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1.5.3 Kildekritik 

For at sikre, at denne afhandling er korrekt og retvisende, måles datakilderne på følgende to faktorer:  

- Validitet (gyldighed)  

- Reliabilitet (pålidelighed).  

 

For de indsamlede data er det yderst vigtigt, at både validiteten og reliabiliteten er høj. Selve 

leasingstandarderne IAS 17 og IFRS 16 stammer fra International Accounting Standards Board (IASB) og 

Financial Accounting Standards Board (FASB), der er anerkendte organisationer inden for 

regnskabsstandardisering. Det tilkendegives derfor, at disse har både høj validitet og reliabilitet. De enkelte 

analyser og rapporter fra IASB, PwC m.fl. vurderes at være uafhængige, og på baggrund af deres ry m.m. 

vurderes deres validitet og reliabilitet at være høj. Til de analyserende kapitler vil vores data primært være tal 

fra henholdsvis DSV’s og ISS’ årsrapporter. For begge selskabers årsrapport gælder det, at en statsautoriseret 

revisor har skrevet under på, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Den statsautoriserede 

revisor er uafhængig, hvorfor påtegningen sikrer, at årsrapporterne opnår høj validitet og reliabilitet. De 

kvantitative datakilder vurderes til at have høj validitet og reliabilitet. 

 

I forhold til de semistrukturerede interviews vil disse indeholde subjektive holdninger, hvor intervieweren 

muligvis kan have en anden opfattelse end andre af selve leasingstandarden og dens betydning.  

I sin egenskab af statsautoriseret revisor er Jørgen Blom offentlighedens tillidsrepræsentant, og til daglig 

arbejder han i EY’s faglige afdeling, hvor de beskæftiger sig en del med bl.a. ændringer i IFRS.  

Casper S. Hamilton arbejder i PwC som director i deres Capital Markets and Accounting Advisory Services, 

som er en del af deres regnskabsfaglige afdeling. Casper S. Hamilton rådgiver til dagligt selskaber med 

problemstillinger vedrørende IFRS-bestemmelser og har derudover en del erfaringer med at rådgive selskaber 

med at implementere IFRS 16. De semistrukturerede interviews subjektive holdninger holdes op mod 

hinanden, og hermed sikres der en høj reliabilitet. Og idet interviewpersonerne arbejder i anerkendte revisions- 

og rådgivningshuse, er med til at sikre høj validitet.  

For at sikre den generelle kvalitet i afhandlingen på tværs af samtlige kvalitetskriterier har vi foruden 

interviews også krydsrefereret til diverse rapporter, så vi har flere kilder, som omtaler emnet. 
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2.0 IAS 17 

Formålet med dette kapitel er at gennemgå reglerne ved den tidligere leasingstandard IAS 17. Kapitlet går 

igennem de væsentlige punkter i IAS 17, men er ikke en fuldkommen præsentation af alle regler i standarden. 

I kapitel 3 vil kritikpunkter af IAS 17 blive gennemgået. Årsagen til at denne afhandling gennemgår den 

tidligere standard er, at selskaber frivilligt kan vælge, om de vil aflægge deres regnskab for 2018 efter IFRS 

16 eller IAS 17. For regnskabsår 2019 kan selskaberne ikke længere aflægge regnskab efter IAS 17. Det er 

vigtigt at forstå, hvilke kritikpunkter der har været i forhold til IAS 17, som har dannet grundlag for IFRS 16. 

Derfor er en gennemgang af IAS 17 væsentlig for denne afhandling og for at kunne besvare problemstillingen. 

Dette kapitel vil gennemgå følgende:  

 

- Definition af leasing 

- Leasingtyper 

- Finansiel og operationel leasingkontrakt 

- Præsentation- og oplysningskrav. 

 

2.1 Definition af leasing 

Når et selskab anskaffer et aktiv, kan det gøres på mange forskellige måder. Ved leasing binder selskaberne 

mindre likviditet ved anskaffelse af aktivet. Da selskaberne  undgår at binde likviditet, opnår selskabet 

likviditetsmæssige fordele, hvorfor leasing de seneste år været en udbredt finansieringsform. Leasing defineres 

i IAS 17 således: 

 

“En leasing er en aftale, hvor leasinggiver i en aftalt periode overdrager brugsretten af et aktiv til 

leasingtager mod en eller flere betalinger” (IAS 17.4) 

 

Det bemærkes, at ved leasing er det kun brugsretten, der bliver overdraget i en aftalt periode. Leasinggiver 

overdrager ikke ejendomsretten til leasingtager, hvorfor der ikke er tale om køb af et aktiv, men derimod  leje 

af et aktiv. 

 

2.2 Leasingtyper 

En leasingkontrakt kan efter IAS 17 regnskabsmæssigt blive klassificeret som finansiel eller operationel 

leasing. 
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2.2.1 Finansiel leasingkontrakt 

Ved en finansiel leasingkontrakt er der tale om en leasingkontrakt, hvor alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages til leasingtager, uanset om ejendomsretten overdrages 

ved leasingperiodens udløb eller ej (IAS 17.8). 

 

Da alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten overdrages til leasingtager, ligger finansielle 

leasingkontrakter sig op ad lånefinansierede køb fremfor leje af et aktiv. Dette er en faktor, som den 

regnskabsmæssige behandling tager højde for, og derfor skal finansielle leasingkontrakter ligesom almindelige 

lånefinansierede køb indregnes i leasingtagers balance. 

 

2.2.2 Operationelle leasingkontrakter 

Ved en operationel leasingkontrakt forstås enhver leasingkontrakt, som ikke er finansiel (IAS 17.8). Det 

betyder, at ved operationel leasing overdrages ikke alle væsentlige risici og afkast forbundet med 

ejendomsretten til aktivet. Substansen ved operationelle leasingkontrakter lægger sig op ad leje af et aktiv. 

Dette er noget, den regnskabsmæssige behandling tager højde for, og derfor bliver operationelle 

leasingkontrakter holdt udenfor balancen. 

 

2.3 Finansiel og operationel leasingkontrakt 

I følgende afsnit vil reglerne for klassifikationen af en leasingkontrakt blive gennemgået, og der vil være et 

eksempel på indregning og måling ved finansiel og operationel leasing. 

 

2.3.1 Klassifikation af leasingkontrakter 

Om en leasingkontrakt vurderes at være finansiel eller operationel, afhænger af leasingkontraktens indhold. 

Følgende forhold kan nævnes, som efter IAS 17 kunne indikere, at leasingkontrakten er finansiel fremfor 

operationel:  

- Ved udløb af leasingperioden overtog leasingtager ejendomsretten til aktivet; 

- Leasingtager havde købsoption til det leasede aktiv, der var så fordelagtig, at det ved indgåelse af 

leasingkontrakten var rimelig sikkert, at den ville blive udnyttet;  

- Leasingperioden dækker størstedelen af aktivets økonomiske levetid; 

- Da leasingkontrakten blev indgået, svarede nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til den 

væsentligste del af dagsværdien af det leasede aktiv; 

- Det leasede aktiv var en så specialiseret art, at det alene kunne benyttes af leasingtager, medmindre 

der blev foretaget væsentlige ændringer;  

- Leasingtager skulle dække leasinggivers eventuelle tab ved opsigelse af kontrakten; 
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- Gevinster og tab som følge af ændringer i dagsværdien for det leasede aktiv ved udløb af 

leasingperioden tilfaldt leasingtager, for eksempel ved reduktion i den sidste leasingydelse; og  

- Leasingtager kunne fortsætte leasingkontrakten efter udløb til en fordelagtig lav ydelse (IAS 17.10b). 

IAS 17 behandlere endvidere følgende sekundære forhold, som kunne pege i retning af, at leasingkontrakten 

skulle behandles som finansiel leasing:  

- Leasingkontrakten var uopsigelig, men ved førtidsopsigelse bar leasingtager tabet; 

- Ved udsving af dagsværdien af restbeløbet tilfaldt gevinst og tab leasingtager; og  

- Leasingtager kunne forlænge leasingperioden, hvor leasingydelsen er væsentlig lavere end 

markedslejen (IAS 17.11c). 

Hvis ingen af disse forhold fremgik af leasingkontrakten, indikerede dette, at leasingkontrakten var 

operationel. PwC (2019) har med udgangspunkt i ovennævnte forhold fra IAS 17, udarbejdet et beslutningstræ, 

der kan hjælpe med at klassificere leasingkontrakter.  

 

Figur 2.1 – Klassifikation af leasingkontrakter efter IAS 17  

  
(PwC, 2019, s. 568) 
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Som tommelfingerregel kan man sige, at i de tilfælde hvor nytteværdien af det leasede aktiv tilkom 

leasingtager, skal leasingkontrakten behandles som en finansiel leasingkontrakt, så længe det vedrører hele 

eller størstedelen af aktivets levetid. Klassifikationen af leasingkontrakten bliver foretaget på baggrund af de 

overnævnte indikatorer. Men det hele er en subjektiv helhedsvurdering. 

 

2.3.2 Finansiel leasing – indregning og efterfølgende måling 

2.3.2.1 Indregning og måling 

Som forklaret i afsnit 2.2.1 ligger finansielle leasingkontrakter sig op ad lånefinansierede køb, hvilket afspejler 

sig ved den regnskabsmæssige behandling. Ved kontraktens indgåelse indregner leasingtager aktivet i sin 

balance, hvor den tilhørende forpligtelse bliver indregnet som gældsforpligtelse på balancen. Forpligtelsens 

størrelse skal svare til det leasede aktivs dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne (IAS 

17.20). Ved aktivets dagsværdi mener man den værdi, aktivet kan sælges til en uafhængig part, på det 

tidspunkt, hvor aktivet skal indregnes på balancen.  

Ved minimumsleasingydelser mener man de leasingydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale i 

leasingperioden. Nutidsværdien af minimumsydelserne bliver beregnet ved at anvende den interne rente som 

diskonteringsfaktor. Den interne rente kan fremgå af leasingkontrakten. Hvis dette ikke er tilfældet, anvender 

man den interne rente eller lånerenten for en sammenlignelig leasingkontrakt. Alternativt kan man anvende 

selskabets gennemsnitlige lånerente. 

 

Dagsværdien, leasingperioden, minimumsydelserne og diskonteringsfaktoren er alle afgørende elementer i 

vurderingen af, om det leasede aktiv og den tilhørende forpligtelse skal indregnes til aktivets dagsværdi eller 

nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne. Ved første indregning af det leasede aktiv skal eventuelle 

startomkostninger, som leasingtager har afholdt i forbindelse med leasingkontrakten tillægges (IAS 17.20). 

 

I forhold til afskrivninger på finansielt leasede aktiver følger de det samme regnskabspraksis som et aktiv, 

selskabet har finansieret. Dette betyder, at afskrivninger for et finansielt leaset aktiv skal indregnes og måles 

på samme måde, som hvis selskabet ejede aktivet. Afskrivningerne skal naturligvis være i overensstemmelse 

med IAS 16 (Materielle anlægsaktiver) og IAS 38 (Immaterielle aktiver) (IAS 17.27).  

 
2.3.2.2 Efterfølgende måling 

I takt med at leasingydelserne bliver betalt, skal leasingforpligtelsen amortiseres. Minimumsleasingydelserne 

bliver fordelt mellem finansieringsomkostninger og reduktion af udestående forpligtelser. Med andre ord 

bliver leasingydelserne delt op i rente og afdrag. Renten bliver allokeret til hvert regnskabsår i leasingperioden, 

så den bliver indregnet konstant. Renten indregnes som finansiel omkostning i resultatopgørelsen, mens afdrag 

reducerer leasingforpligtelsens størrelse (IAS 17.25). 
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Som beskrevet tidligere skal et finansielt leaset aktiv afskrives på samme måde, som hvis selskabet ejede 

aktivet. Hvis det med rimelig sikkerhed talte for, at leasingtager ikke får ejendomsretten over aktivet, efter 

leasingperiodens ophør, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode i leasingperioden og aktivets 

levetid (IAS 17.27). I det tilfælde, at der er rimelig sikkerhed for, at leasingtager får ejendomsretten ved udløb 

af leasingperioden, afskrives aktivet over den forventet økonomiske levetid (IAS 17.28). 

 

I Eksempel 2.1 gennemgås et eksempel på, hvordan en finansiel leasingkontrakt bliver behandlet 

regnskabsmæssigt efter IAS 17. Eksemplet er egen tilvirkning med inspiration fra PwC (2002) s. 29. 
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Eksempel 2.1 

Selskab A har leaset en produktionsmaskine, hvor leasingkontrakten er finansiel. 

Følgende fremgår af leasingkontrakten: 

 

Tabel 2.1 – Leasingkontrakt 

 

 (PwC, 2002, s. 29 og egen tilvirkning) 

 

Produktionsmaskinen kostpris 200.000 kr. 

Antal ydelser i alt (5-årig leasingperiode) 60 

Månedlig ydelse 3.500 kr. 

Årlig ydelse 42.000 kr. 

Selskab A overtager aktivet ved leasingkontraktens udløb til  20.000 kr. 

Den interne rente er beregnet til 4,57 %. Den interne rente findes ved at bruge IRR-funktionen i Excel. Alle 

cashflows opskrives. I det sidste år (år 5) skal restværdien lægges til leasingydelsen.  

 

Tabel 2.2 – Beregning af intern rente 

År Leasingaktiv 

0 -200.000 kr. 

1 42.000 kr. 

2 42.000 kr. 

3 42.000 kr. 

4 42.000 kr. 

5 42.000 kr. 

Den interne rente 4,57 % 
 

(Egen tilvirkning) 

Den interne rente bruges til at finde frem til renteomkostningerne.  

 

Eksemplet fortsætter på næste side. 
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Tabel 2.3 – Finansiel leasingkontrakts påvirkning på selskab A’s balance og resultatopgørelse 

(kr.) Aktiver  Forpligtelser  Resultatopgørelse 

År Leasing-
aktiv 

Afsk. Leasing
-gælden 

Renter Afdrag Leasing-
ydelse 

Afsk. Finansielle 
omk. 

0 200.000    
 

200.000  
   

    

1 160.000    40.000    167.145    9.145    32.855    42.000    -40.000    -9.145    

2 120.000    40.000    132.788    7.643    34.357    42.000    -40.000    -7.643    

3 80.000    40.000    96.860    6.072    35.928    42.000    -40.000    -6.072    

4 40.000    40.000    59.289    4.429    37.571    42.000    -40.000    -4.429    

5 0    40.000    0    2.711    59.289    62.000    -40.000    -2.711    

I alt  200.000  30.000 200.000 230.000 -200.000 -30.000 
(PwC, 2002, s. 29 og egen tilvirkning) 

Produktionsmaskinen er indregnet som et anlægsaktiv til dagsværdi, hvilket er på 200.000 kr. Den bliver 

afskrevet lineært igennem leasingperioden, hvorfor afskrivningerne udgør 40.000 kr. årligt. 

Produktionsmaskinen afskrives med de 40.000 kr., hvorfor dens værdi ultimo år 1 er på 160.000 kr. 

Afskrivningerne på de 40.000 kr. bliver samtidig omkostningsført i resultatopgørelsen. Den interne rente på 

4,57 % ganges med leasinggælden på 200.000 kr. Hermed findes år 1’s renteomkostninger på 9.145 kr.  

Renteomkostningerne fratrukket leasingydelsen på 42.000 kr. giver hermed afdrag på 32.855 kr.  

Afdragene nedbringer leasinggælden, hvorfor leasinggælden ultimo år 1 giver 167.145 kr.  

Leasinggælden bliver indregnet som forpligtelse på passivsiden på balancen.  

Leasingforpligtelsen skal inddeles i kort- og langfristede gældsforpligtelser. Den kortfristede gæld er selve 

afdragene, mens den langfristede gæld er leasinggælden. 

 

I tabel 2.3 fremgår det, hvorledes den finansielle leasingkontrakt på produktionsmaskinen påvirker Selskab 

A’s balance og resultatopgørelse. Den samlede resultatpåvirkning af den finansielle leasingkontrakt er på 

230.000 kr., hvilket kommer af renteomkostninger på 30.000 kr. og afskrivninger på 200.000 kr. 

 
2.3.3 Operationel leasing – indregning og efterfølgende måling 

Som beskrevet i afsnit 2.2.2 bliver enhver leasingkontrakt, som ikke kan klassificeres som finansiel 

leasingkontrakt, klassificeret som operationel leasingkontrakt (IAS 17.8). Som forklaret tidligere ved 

operationel leasing overdrages ikke alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til aktivet, 

hvorfor operationelle leasingkontrakter regnskabsmæssigt bliver behandlet som leje af et aktiv og bliver holdt 

udenfor leasingtagers balance. Der skal således ikke indregnes en forpligtelse eller et aktiv på balancen, men 

leasingydelsen skal udgiftsføres i resultatopgørelsen. Leasingydelsen skal omkostningsføres lineært over hele 

leasingperioden, medmindre andet systematisk grundlag afspejler det tidsmæssige mønster af brugens fordele 
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(IAS 17.34). I hele leasingperioden har leasingtager retten til at benytte det leasede aktiv. Leasingydelsen er 

den samme i hele perioden, og derfor bliver leasingydelsen omkostningsført lineært over hele leasingperioden.  

 

I Eksempel 2.2 gennemgås et eksempel på, hvordan en operationel leasingkontrakt bliver behandlet 

regnskabsmæssigt. Eksemplet vedrører de samme forhold som i Eksempel 2.1 med den finansielle 

leasingkontrakt fra afsnit 2.3.2. Forskellen er, at leasingkontrakten i dette tilfælde er klassificeret som 

operationel. 

Eksempel 2.2 

Selskab A har nu fået et tilbud på en helt sammenlignelig produktionsmaskine som i forrige eksempel. 

Her er forskellen, at alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til aktivet ikke 

overdrages til selskab A. Leasingkontrakten ser således ud:  

 

Tabel 2.4 – Leasingkontrakt 

 

  

Tabel 2.5 – Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakten 

Resultatopgørelse 

År Driftsomkostning 

1 42.000 kr. 

2 42.000 kr. 

3 42.000 kr. 

4 42.000 kr. 

5 42.000 kr. 

I alt 210.000 kr. 
(Egen tilvirkning) 

Ved operationelle leasingkontrakter bliver leasingydelser efter IAS 17 udgiftsført i resultatopgørelsen. 

Den samlede resultatpåvirkning af den operationelle leasingkontrakt er på 210.000 kr. 

Produktionsmaskinen kostpris 200.000 kr. 

Antal ydelser i alt (5-årig leasingperiode) 60 

Månedlig ydelse 3.500 kr. 

Årlig ydelse 42.000 kr. 

Leasingtager overtager aktivet ved leasingkontraktens udløb til  20.000 kr. 

 

Som det fremgår i eksempel 2.2, bliver leasingydelsen udgiftsført lineært over hele leasingperioden som en 

driftsomkostning. Primært bliver operationelle leasingkontrakter udgiftsført lineært. Det er dog muligt at 

udgiftsføre leasingkontrakten anderledes, hvis der er tale om et andet systematisk mønster, som afspejler 

leasingtagers fordele forbundet med at lease aktivet. Som det fremgår af eksempel 2.1 og 2.2 ved finansiel 
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leasingkontrakt, har man en resultatpåvirkning på 230.000 kr., men hvis kontrakten er klassificeret som 

operationel, vil man have en resultatpåvirkning på 210.000 kr. Ved operationel leasingkontrakt bliver 

kontrakten holdt udenfor balancen, hvilket gør det mere kompleks for regnskabsbruger identificere, hvor 

mange aktiver og forpligtelser selskabet har. Da den regnskabsmæssige behandling af operationelle 

leasingkontrakter ikke skal foretage indregning af aktiver og dens forpligtelser, som efterfølgende skal 

afskrives, vurderes det, at den regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter er enklere end 

den regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter. Den regnskabsmæssige behandling af 

operationelle leasingkontrakter har været meget kritiseret, hvilket vil blive uddybet i kapitel 3. 

 

2.4 Præsentations- og oplysningskrav 

I følgende afsnit vil præsentations- og oplysningskrav ved leasing af aktiver blive gennemgået. I forhold til 

oplysningskrav er der flere standarder udover IAS 17, som behandler oplysningskrav for finansielle 

leasingkontrakter. Heraf kan nævnes IFRS 7, IAS 16 og IAS 36 (IAS 17.31-32). 

IFRS 7 behandler også oplysningskravet for operationelle leasingkontrakter (IAS 17.35). I følgende afsnit vil 

der kun blive taget udgangspunkt i IAS 17’s oplysningskrav. Dette kommer af, at de andre standarder ikke er 

relevante i forhold til de kritikpunkter, IAS 17 har fået, hvilket bliver behandlet i kapitel 3.  

 

IAS 17 indeholder ingen præsentationsbestemmelser. Bestemmelserne for præsentation fremgår af IAS 1. 

Efter IAS 1 skal leasingtager i sin balance som særskilt post præsentere materielle anlægsaktiver. Finansielt 

leasede aktiver skal præsenteres med i denne post, da de anses som værende lånefinansierede køb af materielle 

anlægsaktiver. Leasingforpligtelserne skal tilsvarende præsenteres på balancen under passiver, hvor de vises 

som kortfristede – og langfristede gældsforpligtelser. I noterne kan regnskabsbrugeren læse sig frem til, hvilke 

aktiver selskabet har finansielt leaset, og hvilke aktiver de har fuldkommen ejendomsret over, dvs.  aktiver, 

som selskabet reelt ejer. Efter IAS 17.31 skal leasingtager oplyse følgende om sine finansielle 

leasingkontrakter: 

- Den regnskabsmæssige nettoværdi af de leasede aktiver, hvor aktiverne kategoriseres; 

- En afstemning af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser ved regnskabsårets afslutning og 

deres nutidsværdi. Yderligere skal selskabet oplyse om deres samlede fremtidige 

minimusleasingydelser fra finansielle leasingkontrakter ved balancedagen og deres nutidsværdi for 

hver af følgende perioder:  

o Indenfor 1 år;   

o Mellem 1 og 5 år;   

o Senere end 5 år.  

- Betingede lejeydelser indregnet som omkostninger i regnskabsåret; 
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- De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til uopsigelige 

fremlejekontrakter ved balancedagen;  

- En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder:  

o Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser;  

o Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler; og   

o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåelse af 

leasingordning, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetalinger af udbytte mv.  

 

Oplysningskravet for operationelle leasingkontrakter er sammenfaldende med bestemmelserne for finansielle 

leasingkontrakter, med enkelte forskelle. Årsagen til at der er forskel er, at operationelle leasingkontrakter ikke 

skal indregnes på balancen (IAS 17.35): 

- De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle 

leasingkontrakter for hver af følgende perioder:  

o Indenfor 1 år  

o Mellem 1 og 5 år 

o Senere end 5 år. 

- De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til opsigelige 

fremlejekontrakter ved regnskabsårets afslutning;  

- Leasing- og fremlejeydelser indregnet som omkostninger i regnskabsåret med angivelse af separate 

beløb for minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og fremlejeydelser; 

- En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder blandt andet:  

o Grundlaget for opgørelsen af betingede leasingydelser;  

o Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler; og  

o Begrænsninger i leasingtagers dispensationsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger for eksempel som følge af indgåede leasingordninger, eksempelvis 

restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte. 
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2.5 Delkonklusion 

Leasing er en kontraktform, hvor leasinggiver i en aftalt periode overdrager brugsretten af et aktiv til 

leasingtager mod betaling. IAS 17 skelner mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter. Som forklaret 

i afsnit 2.3 ligger finansielle leasingkontrakter sig op ad lånefinansierede køb, hvor alle væsentlige fordele og 

risici forbundet med ejendomsretten overdrages til leasingtager. Hvorimod operationel leasing lægger sig mere 

op ad leje af et aktiv, hvor alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejendomsretten ikke overdrages. 

Klassifikationen af leasingkontrakten sker ved kontraktens indgåelse. Som forklaret i afsnit 2.3 har IAS 17 

opstillet en række kriterier, som har til formål at hjælpe regnskabsaflæggeren med at klassificere kontrakten 

korrekt. Klassifikationen skal foretages på baggrund af en helhedsvurdering af den givne leasingkontrakt. 

 

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakten afhænger af klassifikationen. Forskellen på den 

regnskabsmæssige behandling af finansielle og operationelle leasingkontrakter er, at ved finansielle 

leasingkontrakter skal aktivet indregnes på balancen med en tilhørende forpligtelse. Afskrivninger og 

renteomkostninger skal omkostningsføres, mens afdragene reducerer gældsforpligtelsen, hvilket er illustreret 

i afsnit 2.3.2. Hvorimod ved operationelle leasingkontrakter omkostningsføres leasingydelsen, hvilket er 

illustreret i afsnit 2.3.3. 

 

Formålet med oplysningskravene er, at regnskabsbrugere skal være forsynet med relevant og tilstrækkelig 

information vedrørende de leasingkontrakter, selskabet har indgået. Som det fremgår af afsnit 2.4, vurderes 

det, at oplysningskravene for finansielle og operationelle leasingkontrakter nogenlunde er sammenfaldende. 
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3.0 Kritik af IAS 17 

Formålet med dette kapitel er at gennemgå den kritik IAS 17 har fået. Kapitlet vil gennemgå følgende tre 

kritikpunkter: 

- Leasingstandarden opfyldte ikke regnskabsbrugerens informationsbehov; 

- To forskellige regnskabsmæssige behandlinger af sammenlignelige leasingkontrakter; og   

- Leasingstandarden er inkonsistent med IASB-begrebsrammen. 

Kritikpunkterne vil blive uddybet i henholdsvis afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. 

 

3.1 Regnskabsbrugerens informationsbehov 

Leasingstandarden IAS 17 fik kritik for ikke at opfylde regnskabsbrugerens informationsbehov. Kritikken gik 

på følgende:  

 

Som præsenteret i afsnit 2.2 var der to typer leasingkontrakter, finansielle og operationelle. Disse to typer 

kontrakter blev indregnet i selskabets regnskab på hver deres måde, hvilket blev vist i afsnit 2.3.2 og 2.3.3. De 

to forskellige indregningsmetoder gjorde, at to sammenlignelige transaktioner kunne blive præsenteret vidt 

forskelligt i selskabets regnskab, hvilket var tilfældet i de præsenterede eksempler fra kapitel 2. Dette forhold 

reducerede sammenligningsgrundlaget for regnskabsbrugerne. 

 

Hvis en leasingkontrakt blev klassificeret som operationel, kan leasingtager efter IAS 17 skjule det leasede 

aktiv fra regnskabsbrugeren, da aktivet ikke ville blive indregnet på balancen. Som Jørgen Blom (Bilag 1) 

påpeger, var IAS 17 begyndt at udvikle sig til, at flere selskaber eksempelvis ikke indregnede 14 dages leje af 

stillads som operationel leasing. Flere selskaber begyndte i stedet at have store off-balance-forpligtelser, der 

blev behandlet som operationel leasing. Dette gjorde, at regnskabsbrugeren ikke fik et retvisende billede af 

selskabets finansielle stilling. 

 

Flere regnskabsbrugere mente, at operationelle leasingkontrakter ligesom finansielle leasingkontrakter burde 

være indregnet på balancen, da aktivet befandt sig i selskabet (IASB, 2009, s. 14). Regnskabsbrugerne kunne 

forsøge selv at indregne alle selskabets operationelle leasingkontrakter på balancen, hvilket kunne være 

vanskeligt at indregne. Den begrænsede tilgængelighed til information gjorde det vanskeligere for 

regnskabsbruger at estimere den præcise nutidsværdi af minimumsydelser for de operationelle 

leasingkontrakter. Hvis regnskabsbrugerne selv forsøgte at indregne operationelle leasingkontrakter som 

værende finansielle leasingkontrakter, gjorde den manglende tilgængelighed af information, at estimatet blev 

upræcist, hvilket førte til et upræcist resultat. Dette resulterede i, at regnskabsbruger ikke kunne foretage den 

præcise værdi af leasingkontrakterne. Hvilket gjorde, at regnskabsbruger ikke sikrede den optimale analyse af 

selskabet (IASB, 2009, s. 14). 
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3.2 To forskellige indregningsmetoder 

Som forklaret tidligere arbejdede IAS 17 med to forskellige indregningsmetoder. Et af de større kritikpunkter 

ved IAS 17 har været, at der har været to forskellige indregningsmetoder. De to forskellige indregningsmetoder 

gjorde, at sammenlignelige leasingkontrakter kunne blive indregnet på hver deres måde i regnskabet og hermed 

bliver præsenteret anderledes for regnskabsbrugeren. Klassifikationen af leasingkontrakten har været 

afgørende for valget mellem indregningsmetoderne. Klassifikationen blev kritiseret for at være alt for 

kompleks. Ydermere er IAS 17 blevet kritiseret for, at leasingtager selv kunne strukturere leasingkontrakten, 

så kontrakten blev klassificeret til leasingtagers fordel. Kritikken vil bliver uddybet nedenfor.  

 

3.2.1 Kritik vedrørende vurdering af klassifikation 

Som forklaret ovenfor byggede klassifikationen af en leasingkontrakt på flere indikatorer, som kunne pege i 

retning af, om leasingkontrakten skulle klassificeres som værende finansiel eller operationel. Som forklaret i 

kapitel 2 blev leasingkontrakten klassificeret som værende finansiel, hvis alle væsentlige fordele og risici 

forbundet med ejendomsretten til aktivet overdrages til leasingtager ved kontraktens indgåelse. Hvis dette ikke 

var tilfældet, blev leasingkontrakten klassificeret som operationel. Efter IAS 17 skulle klassifikation foretages 

på baggrund af en helhedsvurdering af leasingkontrakten. Ifølge flere regnskabsaflæggere og revisorer var 

klassifikationen yderst kompleks, da det kunne være vanskeligt at afgøre, om alle væsentlige fordele og risici 

forbundet med ejendomsretten til aktivet blev overdraget til leasingtager eller ej (IASB, 2009, s. 14). 

 

Helhedsvurderingerne var subjektive, hvilket øgede risikoen for, at to sammenlignelige leasingkontrakter 

kunne blive klassificeret forskelligt. De inkonsistente klassifikationer resulterede i to forskellige 

indregningsmetoder for to sammenlignelige leasingkontrakter. Med andre ord kan den subjektive vurdering af 

klassifikationen resultere i to forskellige regnskabsmæssige behandlinger og præsentationer af to 

sammenlignelige leasingkontrakter. 

 

3.2.2 Kritik vedrørende strukturering af leasingkontrakten 

Leasingtager kunne strukturere sine leasingkontrakter således, at klassifikationen af leasingkontrakten ville 

falde ud til leasingtagers fordel. Leasingtager kunne justere og udforme kontrakten med henblik på at vælge 

en bestemt leasingklassifikation (IASB, 2009, s. 14). Som Jørgen Blom (Bilag 1) nævner ud fra sine egne 

erfaringer: 

 

”Men det bliver som det har været indtil nu. Man er nødt til at vurdere det fra kontrakt til kontrakt, fordi min 

erfaring med IAS 17 siger, at der skal ikke mange formuleringer til for at ændre aftalen fra finansiel til 

operationelt.” 
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Casper S. Hamilton (Bilag 4) tilføjer ligeledes fra sine erfaringer med IAS 17: 

”Så var der ved IAS 17 også hele den her elastik. Nogle ting var soleklar, det her er operationel, det her er 

finansielt. Men så var der også mange aftaler, hvor man sad og sagde hvad kunne I tænke jer, hvad skal vi 

massere på, hvilke formuleringer skal vi skrive så det her passer bedre. Man kan sige det hele bliver mere 

ensartet.” 

 

Som der påpeges, skulle der med IAS 17 ikke meget til, før enkelte ændringer i formuleringerne i kontrakten 

gjorde, at kontrakten blev klassificeret som operationel og dermed holdt udenfor balancen. Leasingtager kunne 

strukturere kontrakten, så den blev klassificeret som operationel, og dermed skulle selskabet ikke indregne det 

leasede aktiv og gældsforpligtelsen på balancen. Dette resulterede i, at leasingtager kunne skjule relevant 

oplysninger fra regnskabsbrugeren. 

 

3.3 IAS 17 i strid med IASB-begrebsrammen 

IAS 17 blev også kritiseret for at være inkonsistent med IASB-begrebsrammen. Som forklaret i kapitel 2 blev 

operationelle leasingkontrakter omkostningsført i resultatopgørelsen, men både finansielle og operationelle 

leasingkontrakter opfylder IASB’s definition af et aktiv og en forpligtelse.  

 

I IASB-begrebsrammen defineres et aktiv som: ”En ressource, der er under selskabets kontrol, resultat af 

tidligere begivenheder, og fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde selskabet” (IASB, 2010, s. A40). 

Uanset om leasingkontrakten blev klassificeres som finansiel eller operationel, opnåede leasingtager 

brugsretten over aktivet ved underskrivelsen af leasingkontrakten. Alle fremtidige økonomiske fordele ville 

tilflyde leasingtager. Uanset klassifikationen af leasingkontrakten opfyldte det leasede aktiv IASB’s definition 

af et aktiv, og derfor burde det leasede aktiv uanset klassifikation være indregnet i leasingtagers balance som 

et aktiv.  

 

I IASB-begrebsrammen defineres en forpligtelse som: ”En aktuel forpligtelse, der udspringer af tidligere 

begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele” (IASB, 2010, 

s. A40). Ved underskrivelse af leasingkontrakten forpligtede leasingtager sig til at betale leasingydelserne i en 

bestemt periode. Betalingerne trådte i kraft ved kontraktens indgåelse, hvilket var et resultat af en tidligere 

begivenhed. Betalingen medførte et træk på leasingtagers økonomiske ressourcer, hvorfor andre økonomiske 

fordele afstås. Uanset klassifikationen af leasingkontrakten opfylder leasingkontraktens ydelser, IASB’s 

definition af en forpligtelse, og derfor burde leasingydelserne være indregnet i leasingtagers balance som 

værende en forpligtelse. 
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Operationelle leasingkontrakter er sammenfaldende med IASB’s definition af aktiv og forpligtelse. Selve den 

regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter i henhold til IAS 17 stemmer derfor ikke 

overens med IASB. Idet operationelle leasingkontrakter omkostningsføres og ikke fremgår af balancen gør, at 

regnskabsbrugeren ikke har et retvisende billede af selskabets aktiver og forpligtelser.  

 

3.4 Delkonklusion 

IAS 17 har været kritiseret for følgende: 

1)     Opfylder ikke regnskabsbrugerens informationsbehov. 

2a)   Subjektive helhedsvurderinger ved klassifikation af leasingkontrakter. 

2b)   Leasingtager kan frit strukturere leasingaftalen til sin fordel. 

3)     IAS 17 er i strid med IASB-begrebsrammen. 

 

Ad punkt 1 har kritikken været,  at regnskabsbruger ikke modtog tilstrækkelig og relevant information, da 

operationelle leasingkontrakter blev omkostningsført, hvilket gjorde, at regnskabsbruger ikke kunne foretage 

den bedste analyse/beslutning vedrørende selskabet. 

Ad punkt 2a har kritikken været, at de subjektive helhedsvurderinger øger risikoen for, at man kan have to 

sammenlignelige leasingkontrakter, der bliver præsenteret, målt og oplyst anderledes i regnskabet.  

Ad punkt 2b har kritikken været, at leasingtager kunne strukturere leasingaftalen således, at den 

regnskabsmæssige behandling ville falde ud til leasingtagers fordel. 

Ad punkt 3 har kritikken været, at IAS 17 vælger at omkostningsføre operationelle leasingkontrakter, men 

operationelle leasingkontrakter falder ind under IASB-begrebsrammen for et aktiv og en forpligtelse, og derfor 

burde operationelle leasingkontrakter blive indregnet i selskabets balance.  

 

Når operationelle leasingkontrakter bliver indregnet i selskabets balance, resulterer det i, at der ikke længere 

vil være to forskellige regnskabsmæssige behandlinger af leasingkontrakter, hvilket fremover vil medføre en 

ensartet indregningsmetode. Leasingtagers omstruktureringer af leasingkontrakten vil være irrelevant, da 

tilnærmelsesvis alle leasingkontrakter skal indregnes i selskabers balance. Ved at indregne alle 

leasingkontrakter på balancen, bliver regnskabsbrugers informationsbehov opfyldt.  

 

Al denne kritik, der er blevet behandlet i kapitel 3, har været årsag til, at IASB i mere end et årti har arbejdet 

på en ny leasingstandard – IFRS 16. IFRS 16 vil blive gennemgået nærmere i kapitel 4. 
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4.0 IFRS 16 

Formålet med dette kapitel er at klarlægge og beskrive den nye regnskabsstandard IFRS 16 udstedt af IASB, 

der erstatter IAS 17 samt IFRIC 4 (Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt), SIC 15 

(Operationelle leasingkontrakter – incitamenter) og SIC 27 (Vurdering af indholdet af transaktioner, som har 

juridisk form af en leasingkontrakt). Dette kapitel vil gennemgå følgende:  

 

- Introduktion til IFRS 16 

- Formålet 

- Anvendelsesområde 

- Definition 

- Leasingperioden 

- Den regnskabsmæssige behandling 

- Præsentation 

- Oplysningskrav 

- Overgangsregler 

- Sale-and-lease-back 

 

4.1 Introduktion til IFRS 16 

IFRS 16 har været meget længe undervejs, idet udformningen af standarden allerede i 2006 var på dagsordenen 

hos IASB. Selvom udformningen af standarden har været på dagsordenen siden 2006, er det først i marts 2009, 

at IASB udsendte et diskussionspapir, hvor der første gang blev omtalt og introduceret en ny model for leasing, 

der omhandlede ”kontrollen af brugen af aktivet”. Fra det første diskussionspapir til standarden i januar 2016 

blev udstedt, har der været flere udkast og forslag til, hvordan standarden skulle have set ud, hvilket fremgår 

af illustrationen nedenfor i figur 4.1: 

Figur 4.1 – Tidslinje 

(Deloitte, s.d. og egen tilvirkning) 

2009
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IFRS 16, som blev færdigudformet og udgivet i januar 2016, er først gældende for regnskaber, der aflægges 

efter 1. januar 2019. Implementering af standarden forventes ifølge Jørgen Blom (Bilag 1) at have en væsentlig 

større effekt end eksempelvis IFRS 9 og IFRS 15, da der med IFRS 16 bliver flyttet på tal på balancen, som 

har væsentlig betydning for regnskabsaflægger. 

 

Baggrunden for udformningen af standarden har været at fjerne kritikken af den tidligere leasingstandard, 

hvilket der blev redegjort for i forrige kapitel. IFRS 16 differentierer sig fra den tidligere standard ved, at 

leasingtager ikke længere skal forholde sig til, om en leasingkontrakt er finansiel eller operationel. Fremover 

bliver alle leasingaktiver og leasingforpligtelser indregnes på balancen, medmindre leasingkontrakten falder 

indenfor undtagelserne, som bliver uddybet længere fremme i dette kapitel. Der er med IFRS 16 ikke ændringer 

i forhold til IAS 17 for leasinggiver, hvorfor leasinggiver stadig skal klassificere leasingkontrakterne som 

værende finansielle eller operationelle jf. IFRS 16.61. Kapitlet bliver derfor gennemgået i forhold til hvordan 

leasingtager bliver påvirket af den nye standard. 

 

4.2 Formålet 

Den nye standard IFRS 16 beskriver principperne for indregning, måling, præsentation og oplysning af 

leasingkontrakter. Formålet med standarden er at sikre, at regnskabsaflægger giver relevante, retvisende og 

nødvendige oplysninger til regnskabsbruger. Der giver regnskabsbruger et grundlag for at vurdere 

leasingkontrakters virkning på et selskabs finansielle stilling, indtjening og pengestrømme (IFRS 16.1). 

 

4.3 Anvendelsesområde 

Standarden finder anvendelse på alle leasingkontrakter, herunder leasing af brugsretsaktiver i en fremleasing, 

bortset fra (IFRS 16.3):  

a) Leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-

regenererende ressourcer. 

b) Leasingkontrakter vedrørende biologiske aktiver, der er omfattet af IAS 41 (Landbrug), og som 

besiddes af leasingtager. 

c) Koncessionsaftaler der er omfattet af IFRIC 12 Koncessionsaftaler. 

d) Licenser til intellektuel ejendom tildelt af leasinggiver, der er omfattet af IFRS 15 Omsætning fra 

kontrakter med kunder. 

e) Rettigheder som besiddes af leasingtager i henhold til licensaftaler omfattet af IAS 38 Immaterielle 

aktiver vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter og 

copyrights. 

IFRS 16 omfatter derfor materielle aktiver og kan ikke finde anvendelse på immaterielle aktiver på nær dem, 

der er nævnt i IFRS 16.3e (IFRS 16.4). 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

36 

4.4 Definition 

IFRS 16 omfatter kun kontrakter vedrørende materielle aktiver. IASB definerer en leasingkontrakt efter IFRS 

16, Appendiks A:  

 

 ”En kontrakt, eller en del af en kontrakt, ved hvilken brugsretten til et aktiv (det 

 underliggende aktiv) overdrages i en periode mod vederlag.” 

 

Selskaber skal ved indgåelse af en kontrakt vurdere, om kontrakten er en leasingkontrakt eller indeholder et 

leasingelement. En kontrakt er en leasingkontrakt eller indeholder et leasingelement, hvis ovenstående 

definition om, at brugsretten til et aktiv overdrages i en periode mod vederlag opfyldes. Derudover skal der til 

vurderingen af, om en kontrakt indeholder et leasingelement, som er overført til leasingtager efter IFRS 16.B9 

fastlægges om: 

 

 Kontrakten afhænger af brugen af et specifikt aktiv og 

 Leasingtager kontrollerer brugen af det specifikke aktiv i leasingperioden. 

 

Er de ovennævnte betingelser ikke opfyldt, er der tale om en servicekontrakt, da en servicekontrakt typisk ikke 

afhænger af brugen af et specifikt aktiv (PwC, 2019, s. 599). Derudover er der ikke mulighed for at komme 

udenom reglen ved at indgå en kontrakt, der formelt set, men ikke reelt opfylder betingelserne (Fedders et al., 

2017). 

På næste side i figur 4.2 vises en illustration af et beslutningstræ, hvor det skal fastlægges om, hvorvidt en 

kontrakt vedrører leasing. 
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Figur 4.2 – Beslutningstræ vedrørende leasing efter IFRS 16 

 
(PwC, 2018, s. 13) 

De enkelte elementer nævnt i definitionen og figur 4.2 bliver gennemgået i afsnit 4.4.1. 

 

4.4.1 Specifikt aktiv 

Det underliggende aktiv skal blive udtrykkeligt specificeret i kontrakten efter IFRS 16.B13, hvilket er en af to 

betingelser, som skal opfyldes, for at det underliggende aktiv er et specifikt aktiv efter IFRS 16. Den anden 

betingelse er, at leasinggiver ikke har materiel ret til at udskifte det underliggende aktiv i hele brugsperioden. 

For at der skulle være tale om materiel ret, skal begge betingelser opfyldes, ellers er der ikke tale om en materiel 

udskiftningsret, hvor leasingtager har betinget sig til et bestemt aktiv efter IFRS 16.B14: 

 

 Det er praktisk muligt for leasinggiver at udskifte aktiver med hinanden (og stadig opfylde kontrakten) 

i hele brugsperioden, uden at leasingtager kan hindre dette. 

 Leasinggiver vil drage økonomisk fordel af udnyttelsen af sin ret til at udskifte aktivet. 

 

I det tilfælde hvor leasinggiver udskifter aktivet, men hvor det ikke bliver anset som en materiel ret, har 

leasinggiver ret eller en forpligtelse til udskiftningen efter IFRS 16.B15. Det er eksempelvis ved en bestemt 

dato eller i forbindelse med en bestemt begivenhed, da leasinggiver ikke har mulighed for at ombytte aktivet 

igennem hele leasingperioden. Yderligere pointerer standarden, at vurderingen om hvorvidt leasinggiver har 
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en materiel udskiftningsret, skal være baseret på forhold og omstændigheder ved kontraktens indgåelse. Det 

vil sige, at der ikke skal tages forbehold for fremtidige begivenheder, der muligvis kan indtræffe, som ved 

kontraktens indgåelse ikke anses som værende sandsynlige. Standarden giver eksempler på fremtidige 

begivenheder, der må anses som ikke sandsynlige, og som ikke bør indgå i vurderingen efter IFRS 16.B16: 

 

a) En fremtidig kundes tilsagn om at betale en sats over markedssatsen for brugen af aktivet; 

b) Indførelse af ny teknologi, som ikke er tilstrækkeligt udviklet ved kontraktindgåelsen; 

c) En væsentlig forskel mellem kundens brug af aktivet eller aktivets ydeevne og dens brug eller ydeevne, 

som ved kontraktindgåelsen anses for sandsynlig;  

d) En væsentlig forskel mellem aktivets markedspris i brugsperioden og den markedspris, som ved 

kontraktindgåelsen anses for sandsynlig. 

 

Standarden anser reparationer og vedligeholdelse af aktivet samt udskiftning, hvis aktivet ikke fungerer 

korrekt, som at leasingtager stadig har brugsretten til det specifikke aktiv. Udskiftning anses som en almindelig 

handling, der sikrer, at leasingtager har et funktionsdygtigt aktiv til rådighed over leasingperioden. Derfor 

anses leasinggivers ret eller pligt til ikke at være materiel efter IFRS 16.B18. Har leasingtager problemer med 

at fastslå, om leasinggiver har en materiel udskiftningsret, skal leasingtager som følge af IFRS 16.B19 antage, 

at udskiftningsretten ikke er materiel. 

 

4.4.2 Undtagelser 

IFRS 16 indeholder undtagelser, hvor en leasingkontrakt ikke skal indregnes på balancen for leasingtager. 

Undtagelserne gælder for to typer af leasingkontrakter beskrevet i IFRS 16.5: 

 

a) Korte leasingkontrakter (Short term), eller  

b) Leasingkontrakter, hvor det underliggende aktiv har en lav værdi (low value) 

 

Begge typer leasingkontrakter indregnes på samme måde som operationelle leasingkontrakter i IAS 17, som 

tidligere beskrevet i kapitel 2, hvor de ikke indregnes på balancen og indregnes lineært over leasingperioden. 

 

Kortfristede leasingkontrakter er en kontrakt, der har en leasingperiode på maksimalt 12 måneder, og som ikke 

indeholder en købsoption defineret i IFRS 16.A. Derudover skal der ved kortfristede leasingkontrakter 

foretages en vurdering af leasingperioden. Leasingperioden bliver gennemgået i dybden i afsnit 4.5. Til 

vurdering af leasingperioden skal der tages forbehold i forhold til om leasingkontrakten indeholder mulighed 

for forlængelse af kontrakten, og om leasingtager vil udnytte forlængelsesoptionen efter IFRS 16.7. 
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Leasingkontrakter hvor det underliggende aktiv har en lav værdi, bliver baseret på nyprisen af det 

underliggende aktiv. Det betyder, at selvom der leases brugte aktiver, er det nyprisen, som er afgørende for 

vurderingen om det er en leasingkontrakt efter bestemmelsen i IFRS 16.B3. IASB angiver klart og tydeligt i 

IFRS 16.B4, at vurderingen af, om det underliggende aktiv er af lav værdi, ikke afhænger af leasingtagers 

størrelse, art, eller om aktivet er væsentligt for leasingtager. Det betyder, at leasingtagere af forskellige art vil 

konkludere det samme, i forhold til om det underliggende aktiv har en lav værdi. Det underliggende aktiv skal 

derudover ikke afhænge af eller være nært forbundet med andre aktiver, ellers opfylder det ikke kravet om at 

være en leasingkontrakt med lav værdi. I den forbindelse arbejder IASB med et beløb i 5.000 USD som grænse 

for aktiver med lav værdi, jf. IFRS 16.BC100. 

 

4.4.3 Sammensatte leasingkontrakter 

En sammensat leasingkontrakt er en aftale, som indeholder både et leasingaktiv og køb af et underliggende 

aktiv eller en ydelse. IASB har i IFRS 16.12 stillet krav om, at leasingaktivet i kontrakten skal holdes adskilt 

fra det underliggende aktiv, som ikke er en del af leasingaktivet.  

 

Et eksempel på en sammensat leasingkontrakt er leasing af en bil inklusiv serviceaftale. Hvor serviceaftalen 

eksempelvis indeholder udskiftning af dæk, obligatorisk serviceeftersyn mm. Leasingaktivet er bilen, og det 

underliggende aktiv er serviceaftalen. Bilen og den tilhørende serviceaftale skal anses som værende to 

transaktioner og adskilles (PwC, 2018, s. 19).  

 

Kravet om at adskille leasingaktivet fra det underliggende aktiv i kontrakten har IASB opstillet to kriterier for 

i IFRS 16.B32: 

 Leasingtager kan anvende det underliggende aktiv selvstændigt eller sammen med andre let 

tilgængelige ressourcer, og 

 Leasingaktivet og det underliggende aktiv er hverken afhængige af hinanden eller tæt forbundne med 

hinanden. 

Elementer som administrationsomkostninger der hører med til leasingkontrakten, bliver anset som værende en 

del af leasingkontrakten og ikke som værende en overdragelse af en vare eller tjenesteydelse til leasingtager, 

hvorfor administrationsomkostninger ikke skal adskilles fra leasingkontrakten, jf. IFRS 16.B33. 
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4.5 Leasingperioden 

Leasingperioden for en leasingkontrakt har afgørende betydning for størrelsen af det beløb, leasingtager skal 

indregne som leasingaktiv og leasinggæld på balancen. Leasingperioden er i IFRS 16.18 defineret som den 

uopsigelige periode, hvilket betyder den periode, leasingtager er bundet af leasingkontrakten (PwC, 2019, s. 

602). Derudover omfatter leasingperioden en eventuel periode, hvor leasingtager har en option på at forlænge 

eller opsige leasingkontrakten, jf. IFRS 16.18: 

 

a) Perioder omfattet af en option på forlængelse af leasingkontrakten, såfremt leasingtager med rimelig 

sikkerhed vil udnytte en sådan option. 

b) Perioder omfattet af en option på opsigelse af leasingkontrakten, såfremt leasingtager med rimelig 

sikkerhed vil udnytte en sådan option. 

 

I forbindelse med optioner som leasingtager har mulighed for at udnytte, skal der foretages en vurdering af 

disse. Vurderingen dækker primært over det økonomiske incitament, leasingtager har for at udnytte eller ikke 

udnytte en option. Vurderingen af det økonomiske incitament indeholder en række forhold, jf. IFRS 16.19 og 

16.B37, der omfatter, men ikke er begrænset til: 

 

a) Kontraktvilkår -og betingelser for en forlængelsesperiode sammenlignet med den nuværende 

markedspris for en tilsvarende leasingkontrakt; 

b) Væsentlige investeringer i indretning af lejede lokaler, som forventes at påvirke leasingtagers 

økonomiske incitament i forhold til udnyttelse af en forlængelsesoption; 

c) Omkostninger, der er forbundet med opsigelse af leasingkontrakten, som eksempelvis vedrører 

flytning og omkostninger ved køb af nye aktiver, som skal anvendes i virksomhedens drift, og 

omkostninger ved tilbagelevering af leasingaktivet; 

d) Leasingaktivets væsentlighed og betydning for leasingtagers drift; 

e) Andre betingelser, som skal være opfyldt, for at optionen kan udnyttes, samt sandsynligheden for, at 

betingelserne vil være opfyldt. 

 

Forholdene skal vurderes på påbegyndelsesdatoen, hvilket er datoen, som leasingtager har leasingaktivet 

disponibelt til brug. I vurderingen skal der også indgå forhold, der kan ændre sig fra påbegyndelsesdatoen til 

optionens udnyttelsesdato, og som kan påvirke leasingtagers økonomiske incitament. 
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4.6 Den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager 

Som nævnt skal IFRS 16 implementeres for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019. I de efterfølgende 

afsnit vil det blive behandlet, hvordan leasingtager i sine regnskaber skal behandle leasing efter IFRS 16. Det 

er kun behandlingen af de operationelle leasingkontrakter, der tages udgangspunkt i, da de finansielle 

leasingkontrakter bliver behandlet på samme måde som beskrevet i kapitel 2. 

 

4.6.1 Indregning og måling 

Leasingtager skal indregne en leasingkontrakt, når den træder i kraft. En leasingkontrakt træder i kraft på 

påbegyndelsesdatoen, hvilket er datoen, leasingtager har leasingaktivet disponibelt til brug. Ved ikrafttræden 

af leasingkontrakten skal leasingtager indregne en leasingforpligtelse og en brugsret til et leasingaktiv på 

balancen. Det vil sige, at leasingtager ikke har mulighed for at indregne leasingkontrakten på et tidligere 

tidspunkt end påbegyndelsesdatoen, jf. IFRS 16.22. 

 

På påbegyndelsesdatoen skal leasingtager måle leasingaktivet til kostpris, hvor kostprisen efter IFRS 16.23 og 

16.24 omfatter: 

 

a) Beløbet fra første måling af leasingforpligtelsen, hvor målingen foretages ved at finde nutidsværdien 

af leasingforpligtelsen af de fremtidige leasingydelser. Leasingydelserne skal tilbagediskonteres ved 

anvendelse af den interne rente i leasingkontrakten. Hvis den interne rente ikke kan bestemmes, skal 

leasingtagers marginale lånerente anvendes, jf. IFRS 16.26. 

b) Eventuelle leasingydelser betalt på eller før påbegyndelsesdatoen med fradrag af eventuelle modtagne 

leasingincitamenter. 

c) Eventuelle direkte startomkostninger afholdt af leasingtager. 

d) Eventuelle omkostninger direkte forbundet med leasingkontraktens indgåelse samt forpligtelse til 

nedrivning eller retablering af aktivet efter brug. 

 

- Derudover består leasingydelserne af faste leasingydelser, garanterede restværdier samt udnyttelse af 

købsoption eller ophævelse af leasingkontrakten. 

 

- Leasingydelserne skal fordeles mellem en afdragsdel og en rentedel, hvor leasingforpligtelsen 

forrentes med en konstant renteprocent (Fedders, Steffensen & Lassen, 2017, s. 565). 

 

Det betyder, at ved første indregning vil værdien af det leasede aktiv og leasingforpligtelsen svare til hinanden, 

medmindre der betales forud, og/eller der er retableringsforpligtelser vedrørende leasingaktivet (PwC, 2018). 

Dermed bliver indregningen og målingen af leasingkontrakten i leasingtagers regnskab som værende, at 
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leasingaktivet blev finansieret. Nedenfor er der et eksempel på, hvordan leasing efter IFRS 16 kommer til at 

se ud i leasingtagers regnskab (PwC, 2018, s. 25). 

 

Eksempel 4.1 

En virksomhed har i forbindelse med en udvidelse af deres produktionslinje leaset en ny maskine. Maskinen 

har en kostpris på 100.000 kr. og levetid på 5 år.  

 

Det er i leasingkontrakten aftalt, at den årlige ydelse er på 24.000 kr. og leasingperioden er levetiden på 

maskinen hvilket er 5 år. Derudover er den interne rente beregnet til at være 6,4% og skat er på 22%. 

 

Indledningsvis bliver der udarbejdet en amortiseringstabel på gælden. Dette er nødvendigt for at kunne 

opdele leasingydelsen i afdrag og renter, hvilket anvendes til at foretage korrekte posteringer i regnskabet: 

(kr.) 

År Rente Afdrag Ydelse Restgæld 

0       100.000 

1 6.400 17.600 24.000 82.400 

2 5.274 18.726 24.000 63.674 

3 4.075 19.925 24.000 43.749 

4 2.800 21.200 24.000 22.549 

5 1.451 22.549 24.000 0 
(PWC, 2018, s. 25) 

Indregningen af leasingkontrakten på balancen og resultatopgørelsen: 

(kr.) 

Balancen Resultatopgørelsen 

År 
Leasing-
aktiv 

Leasing-
forpligtelse 

Udskudt 
skat Afsk. Renter 

Regul.  
Udskudt 
skat 

Resultat-
effekt 

0 100.000 100.000           

1 80.000 82.400 -528 -20.000 -6.400 528 -25.872 

2 60.000 63.674 -808 -20.000 -5.274 280 -24.993 

3 40.000 43.749 -825 -20.000 -4.075 17 -24.059 

4 20.000 22.549 -562 -20.000 -2.800 -264 -23.064 

5 0 0 0 -20.000 -1.451 -561 -22.012 
(PWC, 2018, s. 25) 
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4.6.2 Efterfølgende måling 

Den efterfølgende måling af leasingaktivet skal foretages efter kostprismodellen eller efter dagsværdi jf. IAS 

40, hvis der er tale om investeringsejendomme. Leasingtager har derudover mulighed for at anvende reglerne 

i IAS 16 til at indregne leasingaktivet, hvor omvurderingsmodellen finder anvendelse efter IFRS 16.29. Dette 

betyder, at leasingaktivet under alle omstændigheder bliver behandlet som værende et ejet materielt aktiv. 

 

Ved anvendelse af kostprismodellen skal leasingtager løbende foretage afskrivning og nedskrivning, som 

stemmer overens med IAS 16 og IAS 36, jf. IFRS 16.30-33. Derudover skal sandsynligheden for, om 

leasingtager får ejendomsretten af leasingaktivet ved leasingperiodens udløb eller ej vurderes. Dette er 

afgørende for, hvordan leasingtager skal indregne leasingaktivets afskrivninger i regnskabet. Hvis leasingtager 

får ejendomsretten til leasingaktivet, skal leasingaktivet afskrives fra påbegyndelsesdatoen og over aktivets 

økonomiske levetid. Hvis det derimod ikke er sandsynligt, at leasingtager får ejendomsretten til aktivet, skal 

leasingaktivet afskrives med den korteste periode, det vil sige enten aktivets økonomiske levetid eller til 

leasingkontraktens udløb. 

 

Forskellen på anskaffelse af et aktiv ved leasing eller ved selvfinansiering er, at der ved leasing ikke bliver 

taget højde for scrapværdi af aktivet. Der bliver ikke taget højde for scrapværdi, da leasingtager ved 

leasingkontraktens udløb tilbageleverer leasingaktivet til leasinggiver, og leasingtager kan derfor ikke medtage 

scrapværdien i sit regnskab (PwC, 2018, s. 31). 

 

Hvis der under leasingkontraktens periode bliver foretaget en revurdering af leasingforpligtelsen på baggrund 

af en ændring i leasingperioden, eller hvis leasingtager revurderer muligheden for at udnytte en option til at 

købe leasingaktivet, skal revurderingen også foretages på baggrund af kostprisen af leasingaktivet, jf. IFRS 

16.39-43. 
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4.7 Præsentation 

Leasingaktiver skal efter IFRS 16.47a præsenteres på balancen særskilt eller som en del af de materielle 

anlægsaktiver, hvor leasingaktivet præsenteres som værende ejet af leasingtager. Hvis leasingtager ikke 

præsenterer leasingaktivet på balancen, er der et krav om, at det oplyses i noterne til regnskabet. Det skal af  

noterne fremgå, hvilken regnskabspost på balancen det indgår i og med hvilket beløb. 

 

Leasingforpligtelserne skal efter IFRS 16.47b ligeledes præsenteres særskilt på balancen eller oplyse hvor 

forpligtelsen er henført til. Der er ligeledes et krav om, at leasingforpligtelsen skal oplyses i noterne. Hvis 

leasingtager ikke præsenterer leasingforpligtelsen på balancen, skal det af noterne fremgå, hvilken 

regnskabspost på balancen den indgår i og med hvilket beløb. 

 

Leasingaktiver, som er omfattet af reglerne om investeringsejendomme, jf. IAS 40, er ikke omfattet af IFRS 

16.47a. Det betyder, at de ikke præsenteres efter reglerne i IFRS 16, men skal præsenteres af leasingtager efter 

reglerne i IAS 40, jf. IFRS 16.48. 

Derudover skal leasingtager i regnskabet adskille renteomkostninger i forbindelse leasingforpligtelsen og 

afskrivningerne tilhørende leasingaktivet. Renteomkostningerne præsenteres som værende en finansiel 

omkostning og afskrivningerne som en afskrivning, hvor der ikke er krav om en særskilt præsentation i 

resultatopgørelsen, jf. IFRS 16.49. 
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4.8 Oplysningskrav 

Formålet med oplysningskravene i noterne er at sikre, at leasingtager giver relevante, retvisende og nødvendige 

oplysninger, der sammen med oplysningerne i leasingtagers finansielle stilling giver regnskabsbruger et 

tilstrækkeligt oplyst grundlag for at vurdere leasingkontrakters virkning på et selskabs finansielle stilling, 

indtjening og pengestrømme, jf. IFRS 16.52. Tabel 4.1 nedenfor indeholder  en oversigt over oplysningskrav 

vedrørende IFRS 16 til leasingtager:                          

 

Tabel 4.1 – Oplysningskrav 

IFRS 16.54(a-j) har følgende oplysningskrav til leasingtager: 
Leasingaktiver: – Afskrivninger pr. aktivtype 

– Bogført værdi pr. aktivtype 

Leasingforpligtelser: – Rentebeløbet vedrørende leasingforpligtelser 

– Forfaldsanalyse i overensstemmelse med IFRS 9 

Oplysninger til 
resultatopgørelsen: 

– Leasingydelser på kortfristede leasingkontrakter 

– Leasingydelser på leasingaktiver af lav værdi 

– Variable leasingydelser, der ikke er en del af leasingforpligtelsen 

– Indtægter fra videreleasing (sub-leases) 

– Gevinst og tab fra sale and lease back 

Samlede betalte pengestrømme fra leasingkontrakter 
Fremtidige pengestrømme fra: 
 

– Variable leasingbetalinger 

– Optioner 

– Garanterede restværdier 

– Leasingkontrakter, der endnu ikke er trådt i kraft, men som er 

indgået 

– Kortfristede leasingkontrakter. 

(Egen tilvirkning) 
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4.9 Overgangsregler 

Selskaber der aflægger regnskaber efter IFRS, skal implementere IFRS 16 for regnskaber fremover, da 

standarden er gældende for regnskaber, der begynder den 1. januar 2019. Ved førstegangsanvendelse har 

leasingtager mulighed for at vælge mellem to metoder til implementering af IFRS 16, jf. IFRS 16.C5. 

Overgangsreglerne er gældende for de leasingkontrakter, der hidtil med IAS 17 er klassificeret som 

operationelle leasingkontrakter. De to metoder er: 

- Den fuldkomne retrospektive eller  

- Den modificerede retrospektive 

 

Under den første metode kan leasingtager vælge at implementere IFRS 16 med tilbagevirkende kraft på 

samtlige tidligere regnskabsår, hvor implementeringsåret og sammenligningsåret tilrettes fuldt ud i forhold til 

den nye standard. Denne metode er også kendt som den fuldkomne retrospektive, jf. IFRS 16.C5(a).  

Under den anden metode kan leasingtager vælge at implementere IFRS 16 uden tilbagevirkende kraft, hvor 

virkningen i regnskabet først indregnes i implementeringsåret. Denne metode er kendt som værende den 

modificerede retrospektive, jf. IFRS 16.C5(b). Valget mellem hvilken metode der bliver anvendt til 

implementeringen af IFRS 16, skal være konsekvent for alle leasingkontrakter, jf. IFRS 16.C6. 

 

Under den modificerede retrospektive metode har leasingtager to valgmuligheder til implementering og 

indregning af standarden: 

 

1. Opgøre leasingforpligtelsen ud fra de tilbagediskonterede resterende leasingydelser, ved brug af 

leasingtagers marginale lånerente på datoen for førstegangsanvendelsen som diskonteringsfaktor. I 

dette tilfælde bliver leasingaktivet opgjort med samme værdi som leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.8(a) 

eller 

 

2. Opgøre leasingforpligtelsen tilsvarende som ved den første mulighed, men hvor leasingaktivet 

indregnes med tilbagevirkende kraft ved brug af leasingtagers marginale lånerente på datoen for 

førstegangsanvendelsen som diskonteringsfaktor, jf. IFRS 16.8(b)(i). 

De ovennævnte overgangsregler bliver illustreret i figur 4.3 på næst side. 
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Figur 4.3 – Overgangsregler 

 

 (PwC, 2018, s. 49)  
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4.10 Sale and lease back 

Sale and lease back transaktioner foreligger, når  leasingtager sælger et aktiv til leasinggiver og tilbageleaser 

det samme aktiv, jf. IFRS 16.98. Det er vigtigt at pointere, at leasingtager er sælger og leasinggiver er køber i 

denne transaktion. 

Sale and lease back er i praksis primært anvendt i forbindelse med ejendomme. Formålet med sale and lease 

back er at forbedre likviditeten i et selskab og samtidig opnå fleksibilitet ved at lease fremfor at eje, hvor 

leasingtager er mindre bundet af leasingaktivet (PwC, 2018, s. 47). 

 

Før det kan afgøres om der er tale om en sale-and-leaseback-transaktion. Skal der vurderes, om der er tale om 

et salg, som overholder bestemmelserne i IFRS 15 for hvornår en leveringsforpligtelse er opfyldt. En 

leveringsforpligtelse opfyldes når køber opnår kontrol over aktivet, jf. IFRS 15.31. 

Der er tale om et salg efter IFRS 15.38, hvis følgende indikationer for kontrolovergangen fra leasingtager til 

leasinggiver, sammen med aftalens helhed sikrer at kontrollen er overgået: 

 

a) Virksomheden har et aktuelt krav på betaling for aktivet; 

b) Kunden har ejendomsret til aktivet; 

c) Virksomheden har overdraget den fysiske besiddelse af aktivet; 

d) Kunden har de væsentlige risici og afkast tilknyttet ejendomsretten til aktivet; 

e) Kunden har accepteret aktivet. 

 

Efter bestemmelserne for et salg i IFRS 15 er opfyldt, skal leasingtager måle leasingaktivet til den andel af 

aktivets tidligere regnskabsmæssige værdi, som leasingtager beholder. Dernæst skal leasingtager indregne den 

eventuelle gevinst/tab, som reelt er overdraget til leasinggiver, jf. IFRS 16.100a 

 

For at give et bedre overblik over håndtering af sale-and-back-transaktioner, vil det blive forklaret i følgende 

eksempel. 

Eksempel 4.2 

Selskab ABC ejer en ejendom, hvor de har knyttet en del kapital til. Selskabet har i længere tid haft behov 

for kapital, så de kan investere i deres kerneaktivitet. Selskab ABC har i længere tid arbejdet mod en 

strategi om at være asset-light. Derfor har de besluttet at lave en sale-and-leaseback på deres ejendom.  

 Ejendommen (leasingaktivet) har en restlevetid på 50 år.  

 Leasingperioden er bestemt til 10 år.  

Leasingtager skal indregne en gevinst/et tab vedrørende de 40 år, som reelt, er overført til leasinggiver. 

Dernæst skal leasingtager indregne 10 år af ejendommens tidligere regnskabsmæssige værdi, hvilket 

udgør andelen af værdien som leasingtager beholder.  
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4.11 Delkonklusion 

IFRS 16 er den standard danske børsnoterede selskaber, som der aflægger regnskab efter IFRS, skal benytte 

sig af for at klassificere leasingkontrakter fremover. Den nye standard har ændret på den metode, hvorpå 

leasingtager fremover skal indregne, præsentere og oplyse en leasingkontrakt i sit regnskab. Fremadrettet skal 

leasingtager ikke vurdere, om en leasingkontrakt er finansiel eller operationel, da der bliver set bort herfra i 

IFRS 16, hvor alle leasingaktiver og leasingforpligtelser skal aktiveres på balancen. IFRS 16 definerer en 

leasingkontrakt således, jf. IFRS 16, appendiks A:  

 

 ”En kontrakt, eller en del af en kontrakt, ved hvilken brugsretten til et aktiv (det 

 underliggende aktiv) overdrages i en periode mod vederlag.” 

 

Der er to undtagelser for leasingtager: i), leasingkontrakter med en leasingperiode på under 12 måneder eller 

ii) leasingkontrakter med lav værdi (under 5.000 USD). Falder en leasingkontrakt ind under 

undtagelsesreglerne, skal den indregnes i resultatopgørelsen, ligesom operationelle leasingkontrakter tidligere 

blev indregnet under IAS 17. 

 

I stedet for at vurdere finansiel eller operationel leasing skal leasingtager nu vurdere, om der er tale om en 

leasingkontrakt eller en servicekontrakt. Leasingtager skal derfor tage højde for, om der er tale om et specifikt 

aktiv, og om leasingtager har kontrollen med brugen af aktivet, før det opfylder betingelserne for at være 

klassificeret som en leasingkontrakt. Hvis betingelserne for at klassificere det som en leasingkontrakt ikke er 

opfyldt, er der tale om en servicekontrakt. 

 

Standarden giver mulighed for at blive implementeret på to forskellige metoder. Den første metode er, at 

leasingtager kan vælge at implementere standarden på, den fuldkomne retrospektive metode, hvor 

implementeringsåret og sammenligningsåret tilrettes fuldt ud i forhold til den nye standard.  

Den anden metode er, at den modificerede retrospektive metode, hvor IFRS 16 implementeres uden 

tilbagevirkende kraft, og hvor virkningen i regnskabet først indregnes i implementeringsåret. 
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Del 3 

Analyse 

  

 Kapitel 5 – Komparativ analyse 

 Kapitel 6 – DSV 

 Kapitel 7 – ISS 
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5.0 Komparativ analyse 

I kapitel 2 og 4 er det beskrevet, hvorledes en leasingkontrakt skal behandles efter leasingstandarderne IAS 17 

og IFRS 16. For begge kapitler  vurderes, at begge standarder behandler leasingkontrakter forskelligt. Formålet 

med dette kapitel er at belyse, hvilke forskelle der er mellem de to leasingstandarder, og hvilken effekt IFRS 

16 vil have på leasingtagers resultatopgørelse og balance.  

Dette kapitel vil gennemgå følgende punkter, hvor forskellene mellem de to standarder belyses:  

- Anvendelsesområde 

- Definition  

- Undtagelser  

- Leasingperioden 

- Indregning og måling  

- Efterfølgende måling  

- Leasingydelser  

- Præsentation og oplysningskrav 

- Effekt på balance og resultatopgørelsen 

 

5.1 Anvendelsesområde 

Begge standarder bliver anvendt på leasingkontrakter, men som beskrevet i kapitel 4 er immaterielle aktiver 

ikke længere inkluderet i IFRS 16, som de var i IAS 17. I forhold til immaterielle aktiver kan leasingtager frit 

vælge, om de vil indregne dem efter IFRS 16 (PwC, 2018, s. 7). 

 

5.2 Definition af leasingkontrakt 

Hvis der ses på definitionerne i kapitel 2 og 4 for leasing, fremgår det, at definitionen fra IAS 17 til IFRS 16 

ikke er blevet væsentligt ændret. Men der har været en mindre ændring. Som forklaret i kapitel 2 blev 

leasingkontrakten efter IAS 17 vurderet på baggrund af, om brugsretten og hermed også risikoen var blevet 

overført til leasingtager, men som beskrevet i kapitel 4 skal leasingtager efter IFRS 16 have kontrollen over 

aktivet, før der er tale om en leasingkontrakt. Hermed skal man fra 2019 ikke længere vurdere, om risiciene er 

blevet overdraget til leasingtager, men om leasingtager har kontrollen.  

 

Et andet væsentligt element, der er forskelligt mellem standarderne, er, at IASB har fjernet klassifikationen af, 

om leasingkontrakten er henholdsvis operationel eller finansiel. I IFRS 16 skal det vurderes, om der er tale om 

en leasingkontrakt eller andet. Hvis kontrakten opfylder kravene fra figur 4.2, skal leasingkontrakten indregnes 

i selskabets balance, medmindre kontrakten falder ind under IFRS 16’s undtagelsesregler, som blev beskrevet 

i afsnit 4.4.2. 
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Figur 5.1a og 5.1b nedenfor illustrerer forskellen mellem standarderne. I IAS 17 havde man en masse off-

balance-forpligtelser, dette kan man i store træk ikke længere efter IFRS 16. Hvis kontrakten ikke opfylder 

betingelserne for definitionen på en leasingkontrakt, kan det være en servicekontrakt, som ikke skal indregnes 

på balancen.  

 

Figur 5.1a – Forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 på balance  

 
(IASB, 2016, s. 4) 

Figur 5.1b – Forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 i resultatopgørelsen  

 
(IASB, 2016, s. 4) 
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5.3 Undtagelser 

I IAS 17 var der en klassifikationsdel mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, men der var ingen 

undtagelsesregler. Efter IFRS 16 arbejdes der med undtagelsesregler. Som beskrevet i kapitel 4 skal 

leasingkontrakter, der løber mindre end 12 måneder, eller har en lav værdi under 5.000 USD, ikke indregnes 

på balancen. Ifølge Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4) er undtagelsesreglerne udformet 

således, at indregning af leasingkontrakterne ikke skal være en større administrativ byrde for leasingtager. Der 

er aktiver, som er for uvæsentlige regnskabsbruger til, at regnskabsaflægger skal bruges ressourcer på at 

indregne dem på balancen. Der kan være risiko for, at selskaber vil udnytte undtagelsesreglerne og forsøge at 

undgå at indregne leasingaktiver på balancen. Det er imidlertid stadig uvist, hvor mange leasingaktiver man 

kan klassificere som low value assets eller short term assets for at undlade at indregne dem på balancen. 

Problemstillingen ved IAS 17 var klassifikationsdelen mellem operationel eller finansiel leasingkontrakt. 

Hvorfor undtagelsesreglerne i IFRS 16 giver selskaberne mulighed til at udnytte bestemmelserne til undgå at 

aktivere leasingkontrakterne på balancen. 

 

5.4 Leasingperioden 

Både i IAS 17 og IFRS 16 er leasingperioden defineret som en uopsigelig periode, hvor perioden forlænges 

eller forkortes ved brug af en option. Forskellen mellem IAS 17 og IFRS 16 i forhold til leasingperioden er, at 

man i IFRS 16 skal revurdere leasingperioden løbende, på trods af at der er mulighed for forlængelse eller 

forkortelse. Typisk hvis der ses på lejemål i Danmark, har mange selskaber indgået uopsigelige lejemål, hvor 

man ofte kan blive i lejemålet, uden det kræver, at leasingkontrakten skal forlænges. I forlængelse med dette 

har Casper S. Hamilton (Bilag 4) nævnt at dette er et dansk fænomen.  

Dette kan skabe et problem for selskaberne, da det kan være vanskeligt at vurdere, hvor længe man vil blive i 

lejemålet. I forhold til IFRS 16 skal selskaber vurdere, hvor længe de med rimelig sikkerhed regner med at 

blive i lejemålet, hvilket kan være vanskeligt. Selskaber kan vælge at revurdere et år ad gangen og på den 

måde ikke få det hele med på balancen på én gang. Efter IFRS 16 skal disse løbende revurderinger vurderes, i 

forhold til om de er for urealistiske, hvilket vil sige, at et selskab ikke uden videre kan tage et år ad gangen de 

næste 50 år. Hvis det med rimelig sikkerhed forventes, at de vil bruge aktivet de næste 10 år, så skal det med 

på balancen for de næste 10 år. Den løbende revurdering kan forventes at give selskabers forretningsgange 

udfordringer.   
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5.5 Indregning og måling 

Som nævnt tidligere bliver der i IFRS 16 ikke skelnet mellem operationelle eller finansielle leasingkontrakter. 

I forhold til indregning og måling er der derfor en væsentlig forskel mellem IAS 17 og IFRS 16.  

 

I IAS 17 bliver operationelle leasingkontrakter indregnet i resultatopgørelsen. Efter IFRS 16 bliver 

tilnærmelsesvis alle leasingkontrakter indregnet på balancen udover de leasingkontrakter, som falder under 

undtagelsesreglerne. 

 

I IAS 17 bliver finansielle leasingkontrakter indregnet til dagsværdi, hvor kostprisen bliver opgjort til den 

laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af direkte 

omkostninger. Efter IFRS 16 indregnes aktivet til kostpris samt lægges eventuelle startomkostninger til 

kostprisen. 

 

I IAS 17 indregnes leasingforpligtelser for finansielle leasingkontrakter til dagsværdi. Eventuelle 

startomkostninger ved indgåelse af leasingkontrakten er ikke inkluderet. Efter IFRS 16 indregnes 

leasingforpligtelserne til nutidsværdi, hvor leasingforpligtelsen tilbagediskonteres ved brug af intern rente eller 

ved brug af leasingtagers marginale lånerente. Den interne rente kan være oplyst i leasingkontrakten. Dette er 

imidlertid ikke altid tilfældet, og derfor skal leasingtager selv estimere denne. 

 

5.6 Efterfølgende måling 

Ved efterfølgende måling er der en forskel mellem IAS 17 og IFRS 16. I IAS 17 blev leasingydelsen 

amortiseret, i takt med at leasingydelserne betales, ligesom ved et almindeligt lån. Minimumsleasingydelserne 

blev fordelt mellem finansieringsomkostninger og reduktion af udestående forpligtelser. Med andre ord blev 

leasingydelserne delt op i rente og afdrag. Den afgørende forskel er, at efter IFRS 16 er der et krav angående 

revurdering af leasingforpligtelsen. Leasingtager skal derfor vurdere, om den leasingforpligtelse, som fremgår 

af balancen, skal ændres. Revurdering er relevant information for regnskabsbrugeren, hvorfor kravet om 

revurdering tilgodeser regnskabsbrugeren, men for selskaberne vil det kræve et træk i deres ressourcer for at 

kunne revurdere leasingforpligtelsen.  
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5.7 Leasingydelser 

Faste leasingydelser er ydelser, som leasingtager med sikkerhed, er forpligtet til at betale i leasingperioden. 

Leasingtager kan ved leasing stille en restværdigaranti, hvor leasingtager garanterer leasinggiver, at aktivet 

har en bestemt værdi efter leasingens udløb. Denne restværdigaranti var efter IAS 17 fuldt ud en del af 

minimumsleasingydelserne. Som forklaret i afsnit 4.6.1, skal der efter IFRS 16 vurderes, hvad denne 

restværdigaranti vil koste leasingtager. Efter IFRS 16 skal restværdigaranti kun indregnes, hvis det er 

sandsynligt (mere end 50 % sandsynlighed), at leasingtager skal betale leasinggiver.  

Yderligere er det tabet, der skal indregnes efter IFRS 16.27(c), hvilket vil sige, at hvis leasingtager giver en 

garanti for, at aktivet efter leasingperioden er 100 t.kr. værd, men at der igennem leasingperioden har været 

nogle forhold i markedet, som har gjort, at aktivet med stor sandsynlighed kun vil være 80 t.kr. værd, så er det 

tabet på de 20 t.kr., leasingtager skal indregne som en del af forpligtelsen. Efter IAS 17 skulle det fulde beløb 

indregnes (PwC, 2018, s. 33). Ved restværdigarantibeløbet er der efter IFRS 16 krav om løbende revurdering. 

 

5.8 Præsentation og oplysningskrav 

IFRS 16's formål har været at  øge regnskabsbrugerens nytteværdi, og derfor indeholder IFRS 16 mere 

detaljerede præsentations- og oplysningskrav end IAS 17. I IFRS 16 skal leasingkontrakten eksempelvis 

oplyses særskilt på balancen som en leasingforpligtelse og et leasingaktiv. Regnskabsbrugeren vil på baggrund 

af IFRS 16 få et bedre indblik i selskabets finansielle stilling, pengestrømsopgørelse mv. og hermed opnår et 

bedre beslutningsgrundlag. 

 

5.9 Effekt på balancen og resultatopgørelsen efter IFRS 16 

5.9.1 Effekt på balancen 

Som forklaret i kapitel 4 vil IFRS 16 have en væsentlig indflydelse på de selskaber, som har indgået mange 

operationelle leasingkontrakter, som nu skal indregnes i deres balance. Eftersom operationelle 

leasingkontrakter skal indregnes på balancen, vil selskabernes regnskabspost leasede aktiver stige. Yderligere 

skal leasingforpligtelsen indregnes på balancen, hvilket medfører, at regnskabsposten finansielle forpligtelser 

stiger. Det kan så forventes, at disse to faktorer medfører, at egenkapitalen falder. Det afhænger meget af, om 

årets resultat stiger eller falder (IASB, 2016, s.43). IASB (2016) forventer, at egenkapitalen ved 

førstegangsimplementering af IFRS 16 vil falde. Herefter vil den være konstant afhængig af antallet af aktiver, 

selskabet har leaset og skal indregne på balancen. Figur 5.2 på næste side illustrerer forskellen på balancen 

efter IAS 17 og IFRS 16. Forskellen som det fremgår i figur 5.2 34, at ved IFRS 16 indregnes alle aktiver på 

balancen med en tilhørende forpligtelse. 
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Figur 5.2 – Overblik over indvirkning af IFRS 16 på balancen hos leasingtager sammenholdt med IAS 17  

 
(PwC, 2018, s. 10) 

 

5.9.2 Effekt i resultatopgørelsen 

I forhold til operationelle leasingkontrakter, som nu skal indregnes på balancen, skal selskaber ikke 

omkostningsføre leasingydelsen under produktions-, distributions- og administrationsomkostninger eller andre 

eksterne omkostninger (afhængigt af om selskabet aflægger deres resultatopgørelse artsopdelt eller 

funktionsopdelt). Men leasingydelses vises i resultatopgørelsen som værende afskrivninger og 

renteomkostninger. Selskaberne kan derfor forvente et forbedret driftsresultat, EBITDA. Efter IFRS 16 skal 

det leasede aktiv indregnes i selskabets balance med en tilsvarende gældsforpligtelse. Det leasede aktiv skal 

herefter afskrives, og dermed indregnes afskrivningerne i resultatopgørelsen. Afskrivningerne forventes at 

være mindre end selve leasingydelserne, og derfor forventes det, at IFRS 16 vil have en positiv påvirkning på 

EBIT. Til gældsforpligtelsen vil der være en leasingydelse, som består af renteomkostninger og afdrag. 

Renteomkostningerne indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger. Hermed vil de finansielle 

omkostninger stige. Årets resultat kan gå begge veje – både stige og falde. Det afhænger af, om 

renteomkostningerne til leasinggæld er positive eller negative i forhold til leasingydelsen (PwC, 2018, s. 10). 

Figur 5.3 giver et overblik over, hvilken effekt IFRS 16 har for leasingtagers resultatopgørelse sammenholdt 

med den tidligere standard IAS 17. 
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Figur 5.3 – Overblik over IFRS 16’s effekt på leasingtagers resultatopgørelse  

 

 
(PwC, 2018, s. 10) 
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5.10 Delkonklusion 

På baggrund af den komparative analyse, kan det konkluderes at der er væsentlige forskelle mellem de to 

leasingstandarder. Den afgørende forskel er, at klassifikationsdelen er fjernet, og at alle leasingkontrakter skal 

indregnes på balancen bortset fra nogle få undtagelser. Tidligere var der et større fokus på om kontrakten var 

operationel eller finansiel. Efter IFRS 16 er der et større fokus på om kontrakten er leasing eller andet.   

I IFRS 16 er der et større revurderingsaspekt, hvor leasingperioden, leasingforpligtelsen, restværdigarantien 

mv. løbende skal revurderes. I forhold til selskabernes regnskaber kan der ses et større krav til, at selskaberne 

skal informere om, hvor meget deres leasingforpligtelser udgør. Og i den komparative analyse kan det ses, at 

da leasingkontrakterne skal ned på balancen, vil dette påvirke en del nøgletal, som har tilknytning til balancen, 

negativt, men omvendt kan det forventes, at nøgletal som EBIT og EBITDA vil blive påvirket positivt. I kapitel 

6 og 7 vil der blive foretaget en analyse af, hvilken påvirkning IFRS 16 vil have på selskaberne DSV og ISS. 
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6.0 DSV 

Formålet med kapitel 6 er at analysere, hvilken effekt IFRS 16 vil have på DSV’s regnskab, hvis de i 2018 

indregnede leasingkontrakter efter IFRS 16. Der vil i kapitlet ikke blive tilføjet flere leasingkontrakter, det er 

kun den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, som ændrer sig fra IAS 17 til IFRS 16.  

DSV blev etableret i 1976 af ti små vognmænd, men er i dag et af verdens største transportfirmaer. Som 

forklaret i kapitel 1 er transportbranchen en af de brancher, der forventes at blive mest påvirket af IFRS 16. 

Ifølge Jørgen Blom (Bilag 1) har DSV været kendt for at have flest off-balance-forpligtelser, og det forventes, 

at DSV vil blive påvirket af standarden. DSV opererer gennem mere end 1.000 ejendomme over hele verden. 

DSV har i en længere periode gjort brug af sale and lease back-transaktion, hvor de sælger deres ejendom og 

leaser sig ind igen. Efter IAS 17 bestemmelser når DSV leaser sig ind i ejendommen igen, vil lejen af 

ejendommen blive klassificeret som operationel leasing, og derfor skulle de ikke indregne kontrakten på 

balancen. DSV har i en længere periode arbejdet på at være asset light (Faurholt, 2018).  

 

Tilbage i 2017 kommunikerede DSV ud i deres årsrapport, at de gerne ville have implementeret IFRS 16 med 

tilbagevirkende kraft. Incitamentet i dette var, at man ville gøre  dette for at give regnskabsbrugeren et mere 

sammenligneligt billede af udviklingen i regnskabstallene, fremfor at man i regnskabsår 2019 ser et knæk 

mellem regnskabsårene 2018 og 2019. I årsrapporten for 2018 fremgår det, at DSV har besluttet, at de vil 

bruge den modificeret retrospektive metode, fremfor at korrigere tidligere års leasingkontrakter efter IFRS 16, 

hvorfor der hermed vil være et knæk mellem regnskabstallene for 2018 og 2019 (DSV, 2019, s. 51).  

IFRS 16 forventes at have en væsentlig indflydelse på DSV. I deres årsrapport for 2018 kommunikerer de, 

hvordan de forventer, at IFRS 16 vil påvirke deres nøgletal, resultatopgørelse og balance, og hvilke 

målsætninger de har, dette fremgår af figur 6.1 og 6.2. 

 

Figur 6.1 – DSV’s forventninger  

 
(DSV, 2019, s. 12)  
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Figur 6.2 – DSV’s forventninger til balancen og resultatopgørelsen for 2019  

 
(DSV, 2019, s. 51) 

Formålet med dette kapitel er at analysere, hvilken effekt IFRS 16 vil have på DSV’s regnskab, og derudover 

vil analysen blive sat op imod DSV’s forventninger til effekten af implementeringen. Dermed vurderes der om 

afhandlingens beregninger og DSV’s forventninger er realistiske. I dette kapitel vil regnskabstallene for 2018 

blive behandlet, som hvis DSV indregnede leasingkontrakter efter IFRS 16. DSV forventer at indregne deres 

leasingkontrakter efter den modificeret retrospektive metode, derfor vil analysen tage udgangspunkt i denne 

metode. 

 

Figur 6.3 giver et overblik over alle DSV’s operationelle leasingkontrakter, de har i regnskabsåret 2018. 

Figur 6.3 – DSV’s operationelle leasingkontrakter 2018 

 
(DSV, 2019, s. 62) 
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Som forklaret i afsnit 4.4.2 er der efter IFRS 16, undtagelsesregler, som gør at ikke alle leasingkontrakter skal 

indregnes på balancen. Undtagelserne er følgende: 

- Short term assets (under 12 måneder)  

- Low value assets (under 5.000 USD). 

 

Som det fremgår af figur 6.3, har DSV nogle grunde og bygninger, som udløber indenfor et år. Det fremgår af 

årsrapporten, at disse bygninger og grunde er en del af en leasingkontrakt, hvor leasingperioden løber på mere 

end et år. Af DSV’s årsrapport note 3.6 fremgår det, at bygninger og grunde som regel løber over en periode 

på op til 10 år, og derfor vurderes det, at ingen leasingkontrakter, som fremgår af figur 6.3, falder ind under 

undtagelsen short term assets.  

Ud fra figur 6.3 kan vi som sådan ikke se de enkelte leasingkontrakters værdi. Da der er tale om grunde og 

bygninger, er det umiddelbart svært at forestille sig, at de skulle have en værdi under 5.000 USD, og derfor 

vurderes det, at denne undtagelse heller ikke er opfyldt.  

I forhold til udskilning af serviceelementet fremgår det ikke af DSV’s årsrapport, i hvilken udstrækning 

leasingkontrakterne indeholder et serviceelement. Det fremgår heller ikke nogen steder, hvor mange 

operationelle leasingkontrakter de forventer at kunne holde off-balance. I forhold til grunde og bygninger 

antages det, at serviceelementet ikke udgør en væsentlig størrelse af leasingkontrakten.  

Men dette kan være anderledes for andre anlæg, driftsmateriel og inventar. På baggrund af manglende konkrete 

informationer vedrørende leasingkontrakternes indhold er det besluttet, at det i dette kapitel antages det, at 

ingen af DSV’s leasingkontrakter indeholder et serviceelement eller falder ind under IFRS 16’s 

undtagelsesregler. Derfor vil alle DSV’s operationelle leasingkontrakter blive indregnet på balancen efter IFRS 

16. 

 

Der vil i dette kapitel blive gennemgået følgende: 

6.1 – Indregning af operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16 

6.2 – Effekt på resultatopgørelse 

6.3 – Effekt på balance  

6.4 – Effekt på nøgletal  

6.5 – Sammenligning af afhandlingens beregninger med DSV’s forventninger  

6.6 – Delkonklusion. 
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6.1 Indregning af operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16 

Det vurderes til at alle de operationelle leasingkontrakter, som fremgår af figur 6.3, falder ikke ind under 

undtagelsesreglerne fra IFRS 16. Derfor skal de alle aktiveres på balancen, hvor aktivet afskrives, 

afskrivningerne skal sammen med renteomkostningerne, tilhørende leasingforpligtelsen, indregnes i 

resultatopgørelsen. For at kunne indregne leasingkontrakterne er det nødvendigt at beregne følgende:  

- Værdien af leasingforpligtelsen  

- Værdien af aktivet 

- Værdien af afskrivninger og renteomkostninger. 

 

6.1.1 Værdien af leasingforpligtelsen 

Som forklaret i kapitel 4 skal leasingforpligtelsen efter IFRS 16 indregnes til nutidsværdien af 

minimumsydelserne over leasingperioden. For at kunne fastlægge værdien af leasingforpligtelserne hos DSV 

er det derfor nødvendigt at fastlægge den interne rente for leasingkontrakten, leasingperioden, 

minimumsydelser samt opgørelse for den samlede leasingforpligtelse. 

 

6.1.1.1 Intern rente 

Som forklaret i kapitel 4 skal den interne rente fra leasingkontrakterne anvendes, men derudover giver IFRS 

16 mulighed for at anvende selskabets marginale lånerente. Da vi ikke har leasingkontrakterne for DSV 

tilgængelig, anvendes deres marginale lånerente for 2018. I årsrapporten 2018 fremgår det, at lånerenten er 1,8 

%. Denne anvendes som diskonteringsfaktor i de kommende beregninger (DSV, 2019, s. 71). 

 

6.1.1.2 Periode 

For de enkelte leasingkontrakter, som fremgår af figur 6.3, er længden af leasingperioden forskellig. Som det 

fremgår af figur 6.3, vil leasingforpligtelsen falde en del for andre anlæg, driftsmateriel og inventar efter 5 år. 

Som regel vil leasingperioden for disse være mindre end for grunde og bygninger. Af DSV’s årsrapport note 

3.6 fremgår det, at leasingperioden for andre anlæg, driftsmateriel og inventar typisk varer op til 5 år, hvorimod 

leasingperioden for grunde og bygninger varer op til 10 år (DSV, 2019, s. 62). Derfor er de operationelle 

leasingkontrakter delt op i disse to kategorier, hvor den ene har en leasingperiode på op til 5 år, og den anden 

har en leasingperiode på op til 10 år.  
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6.1.1.3 Leasingforpligtelse 

Ved fastlæggelse af leasingforpligtelsen tages der udgangspunkt i figur 6.3’s forfaldsoversigt. 

Minimumsydelserne efter første år fremgår af figur 6.3 til at være henholdsvis 2.162 mio. kr. og 615 mio. kr. 

Som det fremgår af figur 6.3, vil leasingforpligtelsen mellem 1-5 år for grunde og bygninger være på 5.815 

mio. kr. og andre anlæg, driftsmateriel og inventar være på 936 mio. kr.  

Det kan antages, at disse forfalder lineært med lige store ydelser hvert år. Hermed ville leasingforpligtelsen 

for andre anlæg, driftsmateriel og inventar for år 2, 3 og 4 være på 312 mio. kr. Hvilket næsten det halve i 

forhold til år 1. For at et selskab på DSV’s størrelse bør kunne opretholde sin drift, er det forventeligt at 

selskabet vil have samme udgiftsniveau henover årene. Derfor forventes, det at DSV ville indgå nye 

leasingkontrakter, efter en leasingkontrakt er forfaldet.  

Det forventes, at DSV vil have det samme udgiftsniveau på deres leasingforpligtelser. Det er komplekst at 

kunne komme med et præcist estimat på, hvad leasingforpligtelsen bør ligge på efter år 1. Men da det forventes 

at DSV vil opretholde samme udgiftsniveau henover årene, antages det at leasingforpligtelsen for de resterende 

år vil være det samme som for år 1. Derfor vil leasingforpligtelsen årligt for grunde og bygninger de næste 10 

år være på 2.162 mio. kr., mens leasingforpligtelsen for andre anlæg, driftsmateriel og inventar årligt de næste 

5 år vil være på 615 mio. kr. 

 

6.1.2 Værdien af aktivet 

Som forklaret i kapitel 4 indregnes det leasede aktiv til kostpris, hvor kostprisen består af leasingforpligtelser 

samt diverse omkostninger, der har været ved indgåelse af leasingkontrakten. Kostprisen for de leasede grunde 

og bygninger er i tabel 6.1B beregnet til 19.625 mio. kr., og kostprisen for de leasede anlæg, driftsmateriel og 

inventar er i tabel 6.1D beregnet til 2.916 mio. kr., hvilket samlet giver 22.541 mio. kr.  
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Tabel 6.1 – Beregning af nutidsværdien af leasingydelserne 

Tabel 6.1A – Grunde og bygninger 
  

 (mio. kr.) År Rapporteret  Diskonterings- 

    ydelse faktor 

   
1,8 % 

2018 1 2.162 
 

2019 2 2.162 
 

2020 3 2.162 
 

2021 4 2.162 
 

2022 5 2.162 
 

2023 6 2.162 
 

2024 7 2.162 
 

2025 8 2.162 
 

2026 9 2.162 
 

2027 10 2.162   

I alt 
 

21.620 
 

 

Tabel 6.1A er en forfaldsoversigt over den årlige leasingydelse for DSV’ grunde og bygninger. 

Den årlige leasingydelse tilbagediskonteres i tabel 6.1B. Den samlede værdi af de årlige 

leasingydelser giver hermed leasingaktivernes værdi.  

 

Tabel 6.1B – Beregning af nutidsværdien af leasingydelserne for grunde og bygninger 

(mio. kr.)    
År Leasingydelse Tilbage diskonteringsfaktor NV af leasingydelserne 

  
1 2.162 0,98232 2.124 

2 2.162 0,96495 2.086 

3 2.162 0,94789 2.049 

4 2.162 0,93113 2.013 

5 2.162 0,91466 1.978 

6 2.162 0,89849 1.943 

7 2.162 0,88260 1.908 

8 2.162 0,86700 1.874 

9 2.162 0,85167 1.841 

10 2.162 0,83661 1.809 

I alt   
 

19.625 
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Tabel 6.1C – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  
 (mio. kr.) 

   

 
År Rapporteret ydelse Diskonteringsfaktor 

2018 1 615 1,8 % 

2019 2 615 
 

2020 3 615 
 

2021 4 615 
 

2022 5 615 
 

I alt   3.075   

 

Tabel 6.1C er en forfaldsoversigt over den årlige leasingydelse for DSV andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar. Den årlige leasingydelse tilbagediskonteres i tabel 6.1D. Den 

samlede værdi af de årlige leasingydelser giver hermed leasingaktivernes værdi. 

 

Tabel 6.1D – Beregning af nutidsværdien af andre anlæg, driftsmateriel og inventar  

(mio. kr.)    

År Leasingydelse  Tilbagediskonteringsfaktor 
 

NV af leasingydelserne  

1 615 0,98232 604 

2 615 0,96495 593 

3 615 0,94789 583 

4 615 0,93113 573 

5 615 0,91466 563 

 I alt      2.916 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

66 

6.1.3 Værdien af afskrivning og rente 

Som forklaret tidligere i kapitel 4 skal leasingydelser ikke omkostningsføres som eksterne omkostninger, men 

derimod skal der beregnes en værdi for afskrivninger på det leasede aktiv, og tilsvarende skal der beregnes en 

værdi for renten. 

 

Tabel 6.2 – Opgørelse af rentebærende gældsforpligtelse (langfristet og kortfristet)  

(mio. kr.) 

År Gæld primo Rente Ydelse Afdrag Gæld ultimo 

1 22.541 406 2.777 2.371 20.170 

2 20.170 363 2.777 2.414 17.756 

3 17.756 320 2.777 2.457 15.298 

4 15.298 275 2.777 2.502 12.797 

5 12.797 230 2.777 2.547 10.250 

6 10.250 184 2.162 1.978 8.272 

7 8.272 149 2.162 2.013 6.259 

8 6.259 113 2.162 2.049 4.210 

9 4.210 76 2.162 2.086 2.124 

10 2.124 38 2.162 2.124 0 

I alt   2.154 24.695 22.541   

 

Værdien af DSV’s renteomkostninger er i tabel 6.2 beregnet med udgangspunkt i diskonteringsrenten på 1,8%. 

Renteomkostningerne i tabel 6.2 er beregnet på baggrund af den beregnede nutidsværdi af de fremtidige 

minimumsleasingydelser på 22.541 mio. kr. ganget med diskonteringsfaktoren på 1,8%, som hermed øger 

DSV’s renteomkostninger med 406 mio. kr. i 2018. Renteomkostningerne fratrukket leasingydelsen giver 

hermed DSV afdrag på de operationelle leasingkontrakter svarende til 2.371 mio. kr. 

Leasingydelsen på de 2.777 mio. kr. skal korrigeres i resultatopgørelsen, og renteomkostningerne indregnes 

hermed under finansielle omkostninger i resultatopgørelsen, mens afdragene betaler af på leasingforpligtelsen, 

og dermed indregnes de under kortfristede gældsforpligtelser. 

 

 

 

 

 

 

 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

67 

Tabel 6.3 – Værdien af de årlige afskrivninger  

Tabel 6.3A – Opgørelse af leasingaktiver – Grunde og bygninger 

(mio. kr.)     

År Primo Afskriv. Akk. afsk. Ultimo 

1 19.625 1.963 1.963 17.663 

2 17.663 1.963 3.925 15.700 

3 15.700 1.963 5.888 13.738 

4 13.738 1.963 7.850 11.775 

5 11.775 1.963 9.813 9.813 

6 9.813 1.963 11.775 7.850 

7 7.850 1.963 13.738 5.888 

8 5.888 1.963 15.700 3.925 

9 3.925 1.963 17.663 1.963 

10 1.963 1.963 19.625 0 

I alt   19.625 
  

 

 

Tabel 6.3B – Opgørelse af leasingaktiv - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
(mio. kr.)     

År Primo Afskriv. Akk. afsk. Ultimo 

1 2.916 583 583 2.333 

2 2.333 583 1.166 1.749 

3 1.749 583 1.749 1.166 

4 1.166 583 2.333 583 

5 583 583 2.916 0 

I alt   2.916 
  

 

 

De leasede aktiver skal afskrives fuldt ud igennem leasingperioden. Der er valgt en lineær afskrivningsmetode, 

hvilket skyldes, at DSV i deres årsrapport oplyser, at de på deres materielle anlægsaktiver afskriver lineært i 

løbet af aktivets levetid (DSV, 2019, s. 61). De årlige afskrivninger er beregnet ved at dividere den opgjorte 

kostpris med leasingperioden. De årlige afskrivninger for grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel 

og inventar er beregnet til henholdsvis 1.963 mio. kr. og 583 mio. kr. De samlede årlige afskrivninger giver 

hermed 2.546 mio. kr. Som det fremgår af tabel 6.3, udgør de samlede afskrivninger på grunde og bygninger 

19.625 mio. kr. og 2.916 mio. kr. på andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvilket samlet giver 22.541 mio. 

kr. Afskrivningerne skal omkostningsføres i resultatopgørelsen. De årlige afskrivninger skal indregnes, hvor 

de fratrækkes fra EBITDA.  
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6.2 Effekt i resultatopgørelsen 

Tabel 6.4 – Effekt i resultatopgørelsen  

(mio. kr.)   

Resultatopgørelse år 1 
  

Leasingydelse 
  

2.777 

EBITDA 
  

2.777 

Afskrivninger 
  

-2.546 

EBIT 
   

231 

Renteomkostninger 
 

-406 
     
Årets resultat (før skat) 

 
-174 

 

Tidligere efter IAS 17 blev leasingydelsen omkostningsført under direkte omkostninger hos DSV. Efter IFRS 

16 vil der være en gældsforpligtelse, hvor leasingydelsen deles op i renter og afdrag, som samlet udgør 2.777 

mio. kr. i år 1, hvilket er vist i tabel 6.2. Som det fremgår af tabel 6.4 forbedres DSV’s EBITDA med 2.777 

mio. kr., idet leasingydelsen ikke længere omkostningsføres under direkte omkostninger. Men længere ned i 

resultatopgørelsen indregnes omkostningerne til afskrivninger, som vist i tabel 6.3, udgjorde disse samlet 2.546 

mio. kr. Når afskrivningerne indregnes, forbedres EBIT med 231 mio. kr. Herefter indregnes de beregnede 

renteomkostninger på 406 mio. kr., hvilket samlet set forringer årets resultat med 174 mio. kr.  

Som det fremgår af tabel 6.5 ved regnskabsaflæggelse efter IFRS 16, forbedres EBITDA med 45 % og EBIT 

med 4 %, mens DSV’s årsresultat falder fra 3.998 mio. kr. til 3.308 mio. kr., hvilket er et fald på 4 %. 
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Tabel 6.5 – Resultatopgørelse efter IAS 17 kontra IFRS 16 

Resultatopgørelse 
    

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion Ændring efter 
IFRS 16 

Ændring i % 

Nettoomsætning 79.053 
 

79.053   

Direkte omkostninger 61.564 
 

61.564 
 

Bruttofortjeneste 17.489 
 

17.489 
 

Andre eksterne omkostninger 3.036 -2.777 259 -91 % 

Personaleomkostninger 8.241 
 

8.241   

Resultat af primær drift før afskrivninger og 

særlige poster (EBITDA) 

6.212 
 

8.989 45 % 

Afskrivninger på immaterielle og materielle 

aktiver 

762 2.546 3.308 334 % 

Resultat af primær drift før særlige poster 

(EBIT) 

5.450 
 

5.681 4 % 

Finansielle indtægter 130 
 

130   

Finansielle omkostninger 379 406 785 107 % 

Resultat før skat 5.201   5.027 -3 % 

Skat af årets resultat 1.213 
 

1.213   

Årets resultat 3.988   3.814 -4 % 

 

6.3 Effekt på balancen 

Tabel 6.6 – Korrektioner på DSV’s balance  

Balance pr. 31. december (mio. kr.) 
   

Anlægsaktiver 
  

19.995 
     
Aktiver i alt 

  
19.995 

     
Egenkapital 

 
-174 

     
Kortfristede forpligtelser (leasing) 

 
2.414 

Langfristede forpligtelser (leasing) 
 

17.756 

Forpligtelser i alt 
  

20.170 

Passiver i alt 
  

19.995 
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I tabel 6.6 ovenfor, vises korrektionerne på DSV’s balance som skal foretages, ved indregning af 

leasingkontrakterne efter IFRS 16. Som vist i afsnit 6.1.2 gav den samlede værdi af de operationelle 

leasingkontrakter 22.541 mio. kr. Heraf skal der fratrækkes de samlede årlige afskrivninger, hvilket i afsnit 

6.1.3 var beregnet til 2.546 mio. kr. Hermed giver summen af anlægsaktiverne 19.995 mio. kr.  

22.541 − 2.546 = 19.995 mio. kr. 

 

Årets afdrag er en del de kortfristede gældsforpligtelser. De kortfristede forpligtelser udgør derfor afdraget for 

år 2, hvilket er beregnet i tabel 6.2 til 2.414 mio. kr. De langfristede forpligtelser udgør 17.756 mio. kr., hvilket 

svarer til leasingforpligtelsens værdi ultimo år 2. Samlet giver de langfristede og de kortfristede forpligtelser 

20.170 mio. kr.  

2.414 + 17.756 = 20.170 mio. kr. 

 

Herefter indregnes korrektion på egenkapitalen på de -174 mio. kr., hvilket er det overførte resultat fra tabel 

6.4 i resultatopgørelsen. Hermed giver passivsummen: 

20.170 − 174 =  19.995 mio. kr. 

 

Ved at indregne de operationelle leasingkontrakter efter den nye standard IFRS 16’s bestemmelser stiger 

DSV’s aktivsum og passivsum med 19.995 mio. kr. Dette har været skjult for regnskabsbrugerne i 2018 og i 

de tidligere regnskaber, men efter 1. januar 2019 vil det ikke længere være skjult, hvilket har været formålet 

med den nye standard. 

 

Tabel 6.7 – Effekt på balancen  

Balance – år 1         

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion IFRS 16 Ændring i % 

Aktiver 
   

  

Langfristede aktiver i alt 20.374 19.995 40.369 98 % 

Kortfristede aktiver i alt 18.438 
 

18.438   

Aktiver i alt 38.812 19.995 58.807 52 % 

  
   

  

Passiver 
   

  

Egenkapital i alt 14.532 -174 14.358   

Langfristede forpligtelser i alt 8.323 17.756 26.079 213 % 

Kortfristede forpligtelser i alt 15.957 2.414 18.371 15 % 

Passiver i alt 38.812 19.995 58.807 52 % 
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Som det fremgår af tabel 6.7, er DSV’s anlægsaktiver steget med 19.995 mio. kr. Disse indregnes under de 

langfristede aktiver. Aktivsummen hos DSV er steget fra 38.812 mio. kr. til 58.807 mio. kr., hvilket svarer til 

en stigning på 52 %.  

På DSV’s passivside kan det ses, at de langfristede gældsforpligtelser er steget fra 8.323 mio. kr. til 26.079 

mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 213 %. De kortfristede gældsforpligtelser er steget fra 15.957 mio. kr. 

til 18.371 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 15 %. Egenkapitalen korrigeres med de 174 mio. kr., hvorfor 

den falder fra 14.532 mio. kr. til 14.358 mio. kr.  

 

Passiverne er hermed steget fra 38.812 mio. kr. til 58.807 mio. kr. At gældsforpligtelserne hos DSV stiger, har 

flere konsekvenser.  

Et er, at regnskabsbrugeren får et nyt syn på DSV’s gældssituation, det andet er, at stigningen i 

gældsforpligtelserne kan medføre, at DSV ses som værende et mindre attraktivt selskab at investere sine penge 

i. Det tredje er at banker og andre kreditorer kan være tilbageholdende med at låne penge til DSV. Men som 

Casper S. Hamilton (Bilag 4) nævner, har bankerne og selskaberne i praksis oftest i forvejen taget højde for 

alle leasingkontrakter, hermed burde det ikke have konsekvenser for DSV’s låne covenants. 

Det fjerde er, at nu hvor aktivsummen og gældsforpligtelserne hos DSV vil stige, så påvirker dette flere 

nøgletal. I afsnit 6.4 vil det blive gennemgået, hvorledes implementeringen af IFRS 16 påvirker DSV’s 

nøgletal.  
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6.3.1 Bogføring efter IFRS 16 

I dette afsnit vil det blive præsenteres hvorledes korrektionerne på DSV’s operationelle leasingkontrakter skal 

bogføres. Tabel 6.8 er en illustrationen af bogføringen i T-skitser.  

 

Tabel 6.8 – Bogføring for år 1  

(mio. kr.) 
   

   
Debet Kredit 

Aktiver  Bank 
 

  2.777 

     
Aktiver  Anlægsaktiver 

 
22.541 2.546 

     
Passiver Forpligtelser (leasinggæld) 2.371 22.541 

     
Resultatopgørelse  Renter 

 
406   

     
Resultatopgørelse  Afskrivninger 

 
2.546   

     

   
27.863 27.863 

 

Som tidligere beregnet vil leasingydelsen være på 2.777 mio. kr. Dette afgår fra banken, hvorfor der skal 

krediteres på kontoen Bank. Denne ydelse er opdelt i rente og afdrag. På kontoen Renter skal der debiteres 

med 406 mio. kr. Afdragene nedbringer selve leasingforpligtelsen, hvorfor der på kontoen Forpligtelser 

debiteres med 2.371 mio. kr. Som tidligere beregnet stiger DSV’s samlede gæld til 22.541 mio. kr., hvilket 

skal krediteres på kontoen Forpligtelser. 

 

Som vist i henholdsvis tabel 6.3A og 6.3B udgør leasingaktiver for grunde og bygninger 19.625 mio. kr. og 

andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.916 mio. kr. Der er hermed en samlet tilgang på anlægsaktiverne på 

22.541 mio. kr., og dermed debiteres der på kontoen Anlægsaktiv med 22.541 mio. kr. Samtidig vil der i årets 

løb være afskrivninger. Som beregnet tidligere udgør afskrivninger for grunde og bygninger samt andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar henholdsvis 1.963 mio. kr. og 583 mio. kr. De samlede afskrivninger udgør hermed 

2.546 mio. kr. På kontoen Afskrivninger skal der debiteres med 2.546 mio. kr., mens der på kontoen 

Anlægsaktiv skal krediteres med 2.546 mio. kr.  
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6.4 Effekt på nøgletal 

I følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvilken effekt IFRS 16 vil have på DSV’s nøgletal. Grunden til, at 

der bliver set på effekten af nøgletal, er, at nøgletal har en væsentlig betydning for regnskabsbrugerens 

beslutningstagning. DSV har i deres årsrapport 2018 beskrevet og beregnet, hvilken effekt de forventer IFRS 

16 vil have på nogle af deres nøgletal for regnskabsåret 2019. Deres forventninger vil i det efterfølgende afsnit 

6.5 blive sammenholdt med de tal, der er blevet beregnet i dette afsnit. Dette afsnit vil gennemgå de nøgletal, 

som IASB i deres analyse mener vil blive væsentligt påvirket af IFRS 16. Følgende vil blive gennemgået i 

dette afsnit:  

6.4.1 – EBITDA-margin og EBIT-margin  

6.4.2 – Aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

6.4.3 – Afkastningsgrad 

6.4.4 – Soliditetsgrad  

6.4.5 – Finansiel gearing. 

Bilag 2 i denne afhandling viser beregningen af DSV’s nøgletal ved regnskabsaflæggelse efter IAS 17 og IFRS 

16. Tabel 6.9 viser resultaterne fra bilag 2. 

 

Tabel 6.9 viser effekten af DSV’s nøgletal efter IFRS 16  

 
IAS 17 IFRS 16 Forskel i % 

EBITDA-margin 7,86 % 11,37 % 44,70 % 

EBIT-margin (overskudsgrad) 6,89 % 7,19 % 4,24 % 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,04 1,34 -34,00 % 

Soliditetsgrad 37,44 % 24,41 % -34,79 % 

Finansiel gearing 0,41 1,82 342,59 % 

Afkastningsgrad  14,04 % 9,66 % -31,20 % 

 

6.4.1 EBITDA-margin og EBIT-margin (overskudsgrad) 

EBITDA-marginen udtrykker forholdet mellem EBITDA og omsætning. EBITDA-marginen måler, hvor 

meget DSV’s indtjening er før afskrivning, amortiseringer, finansielle poster og skat. EBITDA-marginen 

beregnes således: 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 − 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =
 

æ
∗ 100 (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 155). 

 

Som det fremgår af tabel 6.9, var DSV’s EBITDA-margin 7,86 % ved indregning efter IAS 17, men ved 

implementering af IFRS 16 stiger EBITDA til 11,37 %. Det skyldes, at operationelle leasingkontrakter efter 

IAS 17 lå under regnskabsposten “eksterne omkostninger”, men efter IFRS 16 aktiveres de operationelle 
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leasingkontrakter på balancen, hvor afskrivninger og renteomkostninger indregnes længere ned i 

resultatopgørelsen. Som det fremgår, forbedres EBITDA, og dermed forbedres EBITDA-marginen med 

44,7%.  

Overskudsgraden (EBIT-margin) afspejler forholdet mellem EBIT og omsætningen og beregnes således:  

𝑬𝑩𝑰𝑻 − 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =
 

æ
∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 155). 

 

Som det fremgår af tabel 6.9, var DSV’s overskudsgrad ved indregning efter IAS 17 på 6,89 %, men ved efter 

implementeringen af IFRS 16 stiger overskudsgraden til 7,19 %. Hvilket betyder, at efter IFRS 16 bliver 7,19 

% af omsætningen til overskud. Årsagen til ændringen i overskudsgraden er den samme som ved EBITDA-

marginen. Overskudsgraden er ikke steget som EBITDA-marginen. Dette skyldes, at afskrivningerne efter 

IFRS 16 også indeholder afskrivningerne på de operationelle leasingaktiver. En stigning i EBITDA-marginen 

og overskudsgraden hos DSV betyder, at selskabet skaber større overskud ved 1 salgskrone. Dette kan være 

en smule misvisende for regnskabsbrugeren, da man ved IFRS 16 har flyttet omkostningerne til de 

operationelle leasingkontrakter længere ned i resultatopgørelsen.  

 

6.4.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) afspejler DSV’s evne til at skabe omsætning af den kapital, de har 

bundet i deres aktiver. AOH beregnes således: 

𝑨𝑶𝑯 =
æ  

 (Petersen et al., 2017, s. 156). 

 

Som det fremgår af tabel 6.9, var DSV’s AOH ved indregning efter IAS 17 på 2,04, men efter IFRS 16 falder 

AOH til 1,34, hvilket er et fald på 34 %. Faldet skyldes en stigning i selskabets aktiver, der kommer af, at de 

operationelle leasingkontrakter bliver indregnet på balancen. Et fald i AOH betyder et fald i DSV’s evne til at 

skabe omsætning i forhold til de penge, selskabet har bundet i deres aktiver. 

 

6.4.3 Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden afspejler, hvorledes DSV er i stand til at generere et overskud på baggrund af den kapital, 

der er investeret i aktiverne. Afkastningsgraden er beregnes således: 

Afkastningsgrad = 
 

∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 142). 

 

Som det fremgår af tabel 6.9, er afkastningsgraden hos DSV faldet fra 14,04 % til 9,66 % ved 

implementeringen af IFRS 16. Ved IFRS 16 er DSV’s EBIT steget, men ved at indregne de alle 

leasingkontrakter på balancen er aktivsummen steget mere end EBIT, hvorfor afkastningsgraden er faldet. For 

investorer, der kunne overveje at investere i DSV, betyder dette, at tidligere opnåede de et afkast på 14,04 % 
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for hver investeret krone, mens de reelt opnår et afkast på 9,66 % for hver investeret krone. Men som Casper 

S. Hamilton (Bilag 4) nævner, skal man huske, at aktiverne altid har været en del af selskabet. Derfor er det 

kun indregningen af de operationelle leasingkontrakter, som har ændret sig og gjort, at afkastningsgraden er 

faldet.  

 

6.4.4 Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden afspejler, hvor stor en andel af aktivsummen DSV selv har finansieret. For regnskabsbrugere 

som investorer, långivere og lignende giver nøgletallet en indikation af, om DSV kan bære et tab. Desto større 

soliditetsgraden er, desto mere kan DSV håndtere store tab uden at gå fallit. Soliditetsgraden beregnes således:  

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =  
 
∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 217). 

 

Som det fremgår af tabel 6.9, er DSV’s soliditetsgrad ved ændring af indregningsmetode fra IAS 17 til IFRS 

16 faldet fra 37,44 % til 24,41 %. Faldet skyldes, at aktivsummen hos DSV er steget ved indregningen efter 

IFRS 16. At DSV’s soliditetsgrad falder, betyder, at en større andel af DSV’s aktiver er finansieret af 

fremmedkapital. Teoretisk indikerer et fald i soliditetsgraden efter ny indregningsmetode, at DSV er mindre 

modstandsdygtig overfor tab end først antaget efter IAS 17. Men igen i praksis har bankerne og selskaberne 

oftest allerede taget højde for alle leasingkontrakter i aftalerne mellem sig ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 

4).  

 

6.4.5 Finansiel gearing 

Finansiel gearing afspejler forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, og nøgletallet udtrykker, hvor 

meget gæld DSV har i forhold til deres egenkapital. Finansiel gearing beregnes således:  

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ

 (Petersen et al., 2017, s. 217). 

 

DSV’s finansielle gearing er steget fra 0,41 til 1,82 ved ændring af indregningsmetode fra IAS 17 til IFRS 16. 

Stigningen i den finansielle gearing skyldes, at leasingforpligtelsen indregnes på balancen, hvorfor den 

nettorentebærende gæld stiger. Høj finansiel gearing betyder, at DSV kan være sårbar overfor kriser, da deres 

gæld er større end deres egenkapital, og høj finansiel gearing øger den finansielle risiko for deres långiver, 

hvilket kan gøre det svært for DSV at fremskaffe kapital.  

Som tidligere nævnt har bankerne ofte praksis taget højde for de leasingforpligtelser, som efter IFRS 16 skal 

indregnes på balancen og hæver selskabets nettorentebærende gæld.    
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6.4.6 Delkonklusion på nøgletalsanalysen 

Figur 6.4 illustrerer hvilken retning nøgletallene ændrer sig i ved at indregne leasingkontrakter efter IFRS 16.  

Figur 6.4 – IFRS 16’s påvirkning på DSV’s nøgletal  

 
(Egen tilvirkning) 

At leasingydelserne flyttes ned til at være afskrivninger og renteomkostninger, gør, at EBITDA-marginen 

stiger væsentligt. EBITDA er et nøgletal, som ofte bruges i værdiansættelse, og kan ændre meget for DSV’s 

værdiansættelse. At DSV’s afskrivninger på de operationelle leasingkontrakter er lavere end leasingydelserne, 

gør, at EBIT-marginen stiger. En stigning i EBITDA-marginen og EBIT-marginen for DSV betyder, at 

selskabet skaber større overskud ved 1 salgskrone. Det kan diskuteres, at dette kan være en smule misvisende 

for regnskabsbrugeren, da man efter IFRS 16 har flyttet omkostningerne til de operationelle leasingkontrakter 

længere ned i resultatopgørelsen.  

 

Både aktivernes omsætningshastighed (AOH) og soliditetsgraden falder for DSV ved at indregne 

leasingkontrakter efter IFRS 16. Faldet i begge nøgletal skyldes, at DSV’s aktivsum er steget. Et fald i AOH 

betyder, at DSV’s evne til at skabe omsætning i forhold til den kapital, selskabet har bundet i deres aktiver, er 

forringet. Et fald i soliditetsgraden betyder, at en større andel af DSV’s aktiver er finansieret af 

fremmedkapital. Et fald i soliditetsgraden indikerer, at DSV er mindre modstandsdygtig overfor tab.  

Den finansielle gearing er steget, hvilket skyldes, at DSV’s nettorentebærende gæld er steget. Høj finansiel 

gearing betyder, at DSV kan være sårbar overfor kriser, da deres forpligtelser er større end deres egenkapital. 

Den høje finansielle gearing øger den finansielle risiko for DSV’s långivere, hvilket kan gøre det svært for 

DSV at fremskaffe fremmedkapital.  
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Ændringen i afkastningsgraden skyldes, at ved at indregne leasingkontrakter efter IFRS 16 er DSV’s aktivsum 

steget mere end EBIT. Et fald i afkastningsgraden betyder, at investorernes afkast bliver mindre. Samlet set 

kan det siges, at ved at indregne leasingkontrakter efter IFRS 16 forbedres de nøgletal, som udelukkende 

vedrører resultatopgørelsen, mens de nøgletal, som vedrører balancen, er blevet forringet.  

 

Som nævnt tidligere har man efter IFRS 16 ikke indgået flere leasingkontrakter end hidtil, men ændret 

indregningsmetode for leasingkontrakter. I praksis har banker og selskaber ofte allerede taget højde for alle 

leasingkontrakter, som der befinder sig i selskabet. Da man i forvejen har taget højde for alle leasingkontrakter, 

mener Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4), at regnskabsbrugerne fremover skal vænne sig 

til nye niveauer for nøgletallene.  

 

6.5 DSV’s forventninger 

I følgende afsnit vil der blive foretaget en sammenligning mellem DSV’s forventninger til, hvordan IFRS 16 

vil påvirke deres resultatopgørelse og balance for 2019, og denne afhandlings beregninger fra afsnit 6.2 og 6.3. 

Beregningerne i afsnit 6.2 og 6.3 vedrører DSV’s regnskabstal for 2018. Da der er tale om to forskellige 

regnskabsår, er det forventeligt, at DSV’s forventninger og denne afhandlings beregninger vil afvige fra 

hinanden. Derudover udarbejdes afsnittet for at sammenligne, om afhandlingens beregninger tilnærmelsesvis 

er realistiske i forhold til DSV’s forventninger, og for at vurdere om DSV’s forventninger er realistiske.  

I tabel 6.10 sammenlignes DSV’s forventninger til påvirkningen af IFRS 16, med afhandlingens beregninger.  

 

Tabel 6.10 – Sammenligning af DSV’s forventninger og afhandlingens beregninger 

mio. kr. Stigning (+) DSV's 
forventninger 
for 2019 

Afhandlingens 
beregninger 

Sammenligning 
 

  Fald (-) 

EBITDA + 2.730 - 2.990 2.777 √ 

Afskrivninger + 2.430 - 2.640 2.546 √ 

EBIT + 300 - 350 231 x 

Renteomkostninger + 350 - 370 406 x 

Årets resultat - 20 - 50 176 x 

          

Materielle aktiver + 9.300 - 9.800 19.995 x 

Forpligtelser + 9.900 - 10.300 20.170 x 
(DSV, 2019, s. 51 og egen tilvirkning) 
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6.5.1 DSV’s forventninger til resultatopgørelsen 

DSV forventer, at når de i 2019 indregner deres leasingkontrakter efter IFRS 16, vil deres EBIDTA stige 

mellem 2.730-2.990 mio. kr. De forventer, at afskrivningerne på de operationelle leasingkontrakter i 2019 vil 

stige mellem 2.430-2.640 mio. kr. Heraf forventer de, at EBIT vil stige mellem 300-350 mio. kr. De forventer, 

at deres renteomkostninger til de operationelle leasingkontrakter i 2019 vil stige mellem 350-370 mio. kr. 

Årets resultat forventes at blive påvirket med et fald på 20-50 mio. kr. 

 

I forhold til afhandlingens beregninger for 2018 forventes det, at EBITDA ville stige med 2.777 mio. kr. I 

afsnit 6.1 er afskrivningerne og renteomkostningerne beregnet til henholdsvis 2.546 mio. kr. og 406 mio. kr. I 

afsnit 6.2 kan det ses, at EBIT vil stige med 231 mio. kr., hvorimod årets resultat vil falde med 174 mio. kr.  

Afhandlingens beregnede leasingydelse, EBITDA og afskrivninger vurderes til at ligge på samme niveau som 

DSV’s forventninger.  

 

Afhandlingens beregninger af EBIT, renteomkostninger og årets resultat har en lille afvigelse fra DSV’s 

forventninger. Forklaringen på forskellen mellem DSV’s forventninger for 2019 og afhandlingens beregninger 

for 2018 kan være, at der er tale om to forskellige regnskabsår. Der kan således være både interne og eksterne 

faktorer i 2019, som gør, at DSV’s forventninger er forskellige fra afhandlingen.  

 

Det andet, som kan forklare forskellen, er, at afhandlingen i afsnit 6.1 indregner alle operationelle 

leasingkontrakter. Hermed kunne der være leasingkontrakter, som faldt ind under IFRS 16’s undtagelsesregler. 

Forskellen i selve omkostningerne til rente gør, at årets resultat afviger mellem DSV’s forventninger og 

afhandlingens beregninger.  

Afhandlingen forventer, at renteomkostningerne vil ligge på 406 mio. kr., mens DSV forventer, at de vil ligge 

på 350-370 mio. kr. Afvigelsen kan skyldes forskellige renteniveauer. I afhandlingen er der brugt DSV’s 

gennemsnitlige lånerente for 2018, mens DSV muligvis har gjort brug af diskonteringsrente. Årets resultat i 

afhandlingen afviger med 124 mio. kr. til 154 mio. kr. fra DSV’s forventninger. Summeret set afviger disse 

ikke væsentligt fra hinanden. 
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6.5.2 DSV’s forventninger til balancen 

I forhold til DSV’s forventninger til balancen i figur 6.2 og afhandlingens beregninger vedrørende balancen er 

det tydeligt, at disse afviger væsentligt fra hinanden. DSV forventer, at deres balance vil stige 9.300-9.800 

mio. kr. I afhandlingens afsnit 6.3 vises, at ved indregning efter IFRS 16 vil DSV’s balance for 2018 ændre 

sig med 19.995 mio. kr. En afgørende forklaring på denne forskel kan være, at der i denne afhandlings afsnit 

6.1 argumenteres for, at et selskab på DSV’s størrelse vil fortsætte med samme udgiftsniveau for i fremtiden.  

 

Derfor, når én leasingkontrakt forfalder, indgås der en ny. På baggrund af dette argument blev leasingydelsen 

fast i hele perioden. Som Casper S. Hamilton (Bilag 4) forklare er der en række faktorer som er baseret på 

skøn ved at fastlægge leasingforpligtelsen. Derfor kan afhandlingens leasingydelse være fastsat for højt efter 

år 1 i forhold til de skøn DSV har foretaget. DSV kan have fastsat en lavere leasingydelse og heraf beregnet 

en lavere kostpris for leasingkontrakterne. Det bør tages i mente, at DSV i deres årsrapport kommunikerer ud 

til regnskabsbrugerne. Derfor kan de have en interesse i, at balanceposter ikke skal stige så meget, som de gør 

i afhandlingen.  

 

IFRS 16 er en regnskabsmæssige øvelse, hvor leasingkontrakter skal indregnes i balancen. Ved IFRS 16 er der 

som sådan ikke været tilgang af flere leasingkontrakter. Det er de samme leasingkontrakter som hidtil har 

været i selskabet. På baggrund af IFRS 16 skal regnskabsbruger fremover vænne sig til nye niveauer for 

nøgletal og regnskabsposter.   
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6.6 Delkonklusion 

Samlet set kan det konkluderes, at ved indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16 påvirkes DSV’s 

resultatopgørelse, balance og nøgletal væsentligt. Som nævnt tidligere, stiger EBITDA og EBIT væsentligt, 

hvilket skyldes, at de tidligere leasingydelser nu korrigeres over til balancen, og ses i resultatopgørelsen som 

renter og afskrivninger. Dette medfører, at enkelte nøgletal som EBITDA-margin og EBIT-margin bliver 

positivt påvirket. Stigningen i EBITDA og EBIT kan argumenteres som værende en smule misvisende for 

regnskabsbrugeren, da man ved ændring af indregningsmetoden har flyttet omkostningen længere ned i 

resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen bliver samlet set påvirket negativt, hvilket skyldes, at 

renteomkostningerne og afskrivningerne, som lægges til senere i resultatopgørelsen, er større end selve 

leasingydelsen, som korrigeres væk fra resultatopgørelsen. Samlet set falder DSV’s årsresultat med 174 mio. 

kr.  

 

Balancen bliver negativt påvirket ved indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16. Både aktivsummen og 

gældsforpligtelserne stiger, hvilket har en negativ påvirkning på de tilhørende nøgletal. Det konkluderes i 

afsnit 6.4.6, at DSV’s nøgletal, som er knyttet til balancen forringes, ved at indregne leasingkontrakter efter 

IFRS 16. 

 

Afkastningsgraden er et nøgletal, som er knyttet til både resultatopgørelsen og balancen, da både EBIT og 

aktivsummen indgår i formlen. Nøgletallet bliver forringet, hvilket skyldes, at aktivsummen stiger mere end 

EBIT. EBIT har kun en lille stigning, idet afskrivningerne på de operationelle leasingkontrakter udgør mindre 

end leasingydelsen, hvorimod aktivsummen stiger væsentligt.  

 

I forhold til afsnit 6.5 kan det konkluderes, at DSV’s forventninger til IFRS 16’s effekt på deres 

resultatopgørelse for 2019 tilnærmelsesvis stemmer overens med afhandlingens indregning af DSV’s 

leasingkontrakter i 2018. Afhandlingens beregninger for balancen afviger væsentligt. I forhold til balancen 

kan afvigelserne forklares af, at der er en række faktorer, som er baseret på skøn ved at fastlægge 

leasingforpligtelsen. Derfor kan afhandlingens leasingydelse være fastsat for højt i forhold til de skøn DSV 

har foretaget. I denne afhandling er det antaget, at DSV’s udgiftsniveau for leasingforpligtelser vil være på 

samme niveau under alle år. Da det forventes, at når én leasingkontrakt forfalder, indgås der en ny. På trods 

afvigelsen i sammenligningen i tabel 6.10, har de begge det tilfælles, at de følgende den samme udvikling for 

aktivsummen og gældsforpligtelserne. I begge tilfælde følger alle regnskabsposter den samme udvikling.  
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Det konkluderes, at IFRS 16 har en positiv effekt på EBITDA og EBIT, hvorfor nøgletallene EBIDTA-margin 

og EBIT-margin stiger. Nøgletal, som hører til resultatopgørelsen, bliver forbedret. På trods af den positive 

effekt på EBITDA og EBIT, så falder årets resultat, hvilket kommer af at den korrigeret leasingydelse nu vises  

som afskrivninger og renteomkostninger i resultatopgørelsen. 

Ved balancen har IFRS 16 en negativ effekt, da både aktivsummen og gældsforpligtelserne stiger, og derfor 

falder alle de nøgletal, som hører hertil, væsentligt.  

 

Som det konkluderes i afsnit 6.4.6, har DSV efter IFRS 16 ikke indgået flere leasingkontrakter end hidtil, men 

kun ændret indregningsmetode af leasingkontrakterne. I praksis har banker og selskaber ofte allerede taget 

højde for alle leasingkontrakter, som der befinder sig i selskabet. Da man i forvejen har taget højde for alle 

leasingkontrakter, kan det forventes at regnskabsbrugerne fremadrettet skal vænne sig til nye niveauer for både 

regnskabsposter og nøgletal. 
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7.0 ISS 

Formålet med kapitel 7 er at analysere, hvilken effekt IFRS 16 vil have på ISS’ regnskab, hvis de i 

regnskabsåret 2018 indregnede leasingkontrakter efter IFRS 16. ISS har rødder tilbage fra 1901, hvor de 

begyndte som et sikkerhedsfirma ved navn Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Dengang var det et lille 

sikkerhedsfirma med 20 vagter i København, og virksomheden tilbød at passe på lokale virksomheder om 

aftenen. I 1934 fik man ideen om at tilbyde rengøringsservice, hvilket gjorde, at ISS voksede drastisk. I 1973 

blev ISS-koncernen stiftet (ISS A/S, s.d.). Fra 1901 til i dag er ISS vokset til at være en af verdens førende 

facility services-virksomheder og opererer i 70 forskellige lande med omkring 480.000 medarbejdere og en 

omsætning i 2018 på 73,5 mia. kr. ISS tilbyder en række forskellige serviceydelser, og heraf kan nævnes 

følgende:  

- Rengøring  

- Ejendomsservice  

- Catering  

- Supportservice  

- Sikkerhed  

- Facility. 

 

Figur 7.1 – ISS’ operationelle leasingkontrakter 2018  

 
(ISS, 2019, s. 96) 
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Figur 7.1 er et udsnit af ISS’ årsrapport, hvoraf det fremgår, hvor meget operationelle leasingkontrakter udgør 

for 2018 og 2017. I modsætning til DSV er værdien af ISS’ operationelle leasingkontrakter en del mindre, og 

ISS har ikke operationelle leasingkontrakter på grunde og bygninger, som DSV har.  

I forhold til hvor stor en andel af leasingkontrakterne som skal indregnes på balancen, skal der tages 

udgangspunkt i undtagelsesreglerne:  

- Short term assets  

- Low value assets. 

 

I forhold til short term assets fremgår det af figur 7.1, at leasingperioden for properties ofte, varer 2-5 år, mens 

leasingperioden for cars ofte varer 3-5 år. På baggrund af dette ser det ikke umiddelbart ud til, at ISS har 

indgået leasingkontrakter, som varer i mindre end 12 måneder. Derfor antages det, at ingen af ISS’ 

operationelle leasingkontrakter falder ind under undtagelsen om short term assets. I forhold til low value assets 

er det på baggrund af figur 7.1 svært at vurdere om de enkelte leasingkontrakters værdi. Det må forventes, at 

properties og cars har en værdi over 5.000 USD.  

I forhold til udskilningen af serviceelementet fremgår det ikke af ISS’ årsrapport, i hvilken udstrækning 

leasingkontrakterne indeholder et serviceelement. Det fremgår ingen steder, hvor mange operationelle 

leasingkontrakter de forventer at kunne holde off-balance ved implementering af IFRS 16. I kapitel 6 havde 

DSV en del grunde og bygninger, hvor det blev vurderet at serviceelementet ikke udgjorde en væsentlig del af 

leasingkontrakterne, hvorfor der i kapitel 6 ikke blev adskilt for serviceelementer. Modsat har ISS 

leasingkontrakter på aktiver som kan indeholde et serviceelement, såsom biler, hvilket derfor kan vurderes til 

at serviceelementet skal adskilles fra leasingkontrakten. Grundet manglende information om, hvor meget 

serviceelementet vægter ved ISS’ operationelle leasingkontrakter, er det besluttet, at der i dette kapitel vil blive 

præsenteret et worst case- og best case-scenarie ved implementering af IFRS 16. I worst case-scenariet antages 

det, at alle leasingkontrakterne, som fremgår af figur 7.1, skal aktiveres. Der vil til worst case-scenariet blive 

gennemgået følgende afsnit:  

7.1 – Indregning af operationelle leasingkontrakter  

7.2 – Effekt på resultatopgørelse 

7.3 – Effekt på balance  

7.4 – Effekt på nøgletal. 

 

Herefter vil der være et best case-scenarie, hvor det antages, at værdien af serviceelementet for ISS’ 

leasingkontrakter udgør 25 %. Heraf indregnes 75 % af de operationelle leasingkontrakter på balancen. I 

forhold til leasingperioden og diskonteringsrenten vil der ikke være nogen forskel eller ændring mellem 

scenarierne. Det er størrelsen af indregningen, som der vil være forskel på. Best case-scenariet vil blive 

gennemgået i afsnit 7.5. 
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7.1 Indregning af operationelle leasingkontrakter på balancen 

Alle de leasingkontrakter, som fremgår af figur 7.1, skal indregnes i ISS’ balance. For at kunne indregne 

leasingkontrakterne er det nødvendigt at beregne følgende:  

- Værdien af leasingforpligtelsen  

- Værdien af aktivet 

- Værdien af afskrivninger og renteomkostninger. 

 

7.1.1 Værdien af leasingforpligtelsen  

Som forklaret i kapitel 4 skal leasingforpligtelsen efter IFRS 16 indregnes til nutidsværdien af 

minimumsydelserne over leasingperioden. For at kunne fastlægge værdien af leasingforpligtelserne hos ISS er 

det derfor nødvendigt at fastlægge den interne rente for leasingkontrakten, leasingperioden og 

minimumsydelserne. For at opgøre den samlede leasingforpligtelse og værdien af leasingaktivet. 

 

7.1.1.1 Intern rente 

Som forklaret i kapitel 4 skal den interne rente fra leasingkontrakterne anvendes. Da vi ikke har 

leasingkontrakterne for ISS, beregnes den gennemsnitlige vægtede lånerente hos ISS. Af ISS’ årsrapport 

fremgår følgende:  

 

Tabel 7.1 – Intern rente  

(mio. kr.) 

Bonds Nominel interest rate Nominel value 

EMTNs (EUR 700 million) 1,125 % 5.227 

EMTNs (EUR 500 million) 1,125 % 3.734 

EMTNs (EUR 500 million) 2,125 % 3.734 

EMTNs (EUR 600 million) 1,500 % 4.480 

I alt  
 

17.175 

(ISS, 2019, s. 88 og egen tilvirkning) 

Som det fremgår, har ISS flere gældsbreve (bonds) med forskellige lånerenter, og som det fremgår af tabel 

7.1, er lånerenten for hvert gældsbrev forskellig. Den nominelle værdi er heller ikke ensartet, og derfor er den 

gennemsnitlige lånerente beregnet i tabel 7.2. 
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Tabel 7.2 – Beregning af gennemsnitlig vægtet lånerente 

(mio. kr.) Nominel interest rate Nominel value Vægt Vægtet gennemsnit 

EMTNs (EUR 700 million) 1,125 % 5.227 30,43 % 0,342 % 

EMTNs (EUR 500 million) 1,125 % 3.734 21,74 % 0,245 % 

EMTNs (EUR 500 million) 2,125 % 3.734 21,74 % 0,462 % 

EMTNs (EUR 600 million) 1,500 % 4.480 26,08 % 0,391 % 

I alt  17.175  1,440 % 
(ISS, 2019, s. 88 og egen tilvirkning) 

Som det fremgår af tabel 7.2, er vægtningen for de enkelte gældsbreve beregnet. Vægtningen er beregnet ved 

at dele de enkelte gældsbreves nominelle værdi med den samlede værdi. Herefter er vægtningen ganget med 

den pågældende gældsbrevs nominel interest rate. På baggrund heraf er ISS’ gennemsnitlige lånerente beregnet 

til 1,44 %, og denne vil blive anvendt som diskonteringsfaktor for leasingkontrakterne. 

 

7.1.1.2 Leasingperioden 

Af figur 7.1 fremgår det, at leasingperioden for properties ofte varer 2-5 år, mens leasingperioden for cars ofte 

varer 3-5 år. Leasingperioden for de enkelte kontrakter er højst sandsynligt ikke ens, men det antages, at 

leasingperioden for alle leasingkontrakter vil være 5 år. Ved fastlæggelse af leasingforpligtelsen tages der 

udgangspunkt i forfaldsoversigten i figur 7.1. Det antages, at de leasingforpligtelser, som ligger mellem 1 og 

5 år, forfalder med lige store ydelser lineært hvert år. Minimumsydelserne efter år 1 fremgår af figur 7.1 til at 

være 1.129 mio. kr. Herefter kan det ses, at leasingforpligtelserne falder drastisk. Ligeledes som DSV er det 

forventeligt, at et selskab som ISS også går ud og indgår nye leasingkontrakter, når de gamle forfalder. Det 

fremgår af figur 7.1, at ISS har haft næsten det samme udgiftsniveau for leasingforpligtelser fra 2017 til 2018. 

Der er som sådan ikke sket et drastisk fald i leasingforpligtelserne. ISS har efter 2017 alt andet lige indgået 

nye leasingkontrakter for at opretholde sin drift, derfor forventes det at ISS har samme udgiftsniveau for 

leasingforpligtelser igennem alle år. På baggrund heraf antages det, at ISS’ årlige leasingforpligtelse vil være 

på 1.129 mio. kr.  
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7.1.2 – Værdien af aktivet 

Som forklaret i kapitel 4 indregnes det leasede aktiv til kostpris, hvor kostprisen består af de 

leasingforpligtelser og diverse omkostninger, der har været ved indgåelsen af leasingkontrakten. For at beregne 

kostprisen af ISS’ leasingkontrakter, tages der udgangspunkt i den fastlagte leasingydelse på 1.129 mio. kr. 

Denne skal tilbagediskonteres over den bestemte leasingperiode på 5 år. Den beregnede diskonteringsfaktor 

på 1,44 %, anvendes til at beregne nutidsværdien af leasingydelserne.  

I tabel 7.3. er kostprisen for ISS’ samlede leasingkontrakter er beregnet til at være på 5.409 mio. kr.  

 

Tabel 7.3 – Beregning af nutidsværdien af leasingydelserne 

(mio. kr.)     

År Leasingydelser Diskonteringsfaktor  NV af leasingydelser 

1 1.129 0,98580  1.113   

2 1.129 0,97181  1.097   

3 1.129 0,95801  1.082   

4 1.129 0,94441  1.066   

5 1.129 0,93100  1.051   

I alt    5.409   

 

7.1.3 Værdien af afskrivning og rente 

Som forklaret tidligere i kapitel 4 skal de operationelle leasingydelser ikke omkostningsføres som eksterne 

omkostninger, men derimod skal der beregnes en værdi for afskrivninger på det leasede aktiv, og tilsvarende 

skal der beregnes en værdi for renten. Både værdien af afskrivningerne og renten skal derefter indregnes i 

resultatopgørelsen.  

 

Tabel 7.4 – Opgørelse af rentebærende gældsforpligtelse (langfristet og kortfristet) 

(mio. kr.)      

År Gæld primo Rente Ydelse Afdrag Gæld ultimo 

1 5.409 78 1.129 1.051 4.358 

2 4.358 63 1.129 1.066 3.292 

3 3.292 47 1.129 1.082 2.210 

4 2.210 32 1.129 1.097 1.113 

5 1.113 16 1.129 1.113 0 

I alt   236 5.645 5.409   
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Værdien af ISS’ renteomkostninger fremgår af tabel 7.4. Renteomkostningerne er beregnet med udgangspunkt 

i diskonteringsrenten på 1,44 % ganget med den beregnede kostpris af leasingkontrakterne, som jævnfør tabel 

7.3 er beregnet til 5.409 mio. kr. Renteomkostningerne i år 1 udgør 78 mio. kr. Renteomkostningerne fratrukket 

leasingydelsen giver hermed ISS’ afdrag på de operationelle leasingkontrakter. Afdragene betaler af på 

leasinggælden, og derfor indregnes det under gældsforpligtelserne. Hvorimod renteomkostningerne indregnes 

under de finansielle omkostninger i resultatopgørelsen.  

 

Tabel 7.5 – Værdien af de årlige afskrivninger  

(mio. kr.)     

År Primo Afskriv. Akk. afsk. Ultimo 

1 5.409 1.082 1.082 4.327 

2 4.327 1.082 2.164 3.245 

3 3.245 1.082 3.245 2.164 

4 2.164 1.082 4.327 1.082 

5 1.082 1.082 5.409 0 

I alt   5.409  
 

 

De leasede aktiver skal afskrives fuldt ud igennem leasingperioden. Der er valgt en lineær afskrivningsmetode, 

hvilket skyldes, at ISS i deres årsrapport oplyser, at deres materielle anlægsaktiver afskrives lineært (ISS, 2019, 

s. 97). De årlige afskrivninger er beregnet ved at dividere den opgjorte kostpris med leasingperioden på fem 

år. Det fremgår af tabel 7.5, at de årlige afskrivninger udgør 1.082 mio. kr. hvilket skal omkostningsføres i 

resultatopgørelsen.  

 

7.2 Effekt på ISS’ resultatopgørelse 

Leasingydelsen på 1.129 mio. kr. skal korrigeres i resultatopgørelsen. Hvilket forbedrer EBITDA med 1.129 

mio. kr. Herefter skal afskrivningerne på 1.082 mio. kr. indregnes, og da leasingydelserne er større end 

afskrivningerne, forbedres EBIT med 47 mio. kr. Til sidst indregnes renteomkostningerne på 78 mio kr., som 

forringer årets resultat før skat med 31 mio. kr.  

Tabel 7.6 illustrerer effekten i resultatopgørelsen.  
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Tabel 7.6 – Effekt i resultatopgørelsen  

Resultatopgørelse år 1 (mio. kr.) 
  

Leasingydelse 
  

1.129 

EBITDA   1.129 

Afskrivninger 
  

-1.082 

EBIT 
   

47 

Renteomkostninger 
 

-78 

Årets resultat (før skat) 
 

-31 

 

For at kunne foretage en analyse af, hvorledes IFRS 16 påvirker ISS’ regnskab, har det været nødvendigt at 

reformulere ISS’ resultatopgørelse. Tabel 7.7 viser den reformulerede resultatopgørelse samt 

implementeringen af IFRS 16. 

 

Tabel 7.7 – Effekt på ISS’ resultatopgørelse  

(mio. kr.)  IAS 17 Korrektion Ændring efter 
IFRS 16 

Ændring i % 

 
  

 
  

 

Revenue  73.592 
 

73.592 
 

Staff costs 46.161 
 

46.161 
 

Consumables 7.007 
 

7.007 
 

Other operating expenses  15.580 -1.129 14.451 -7 % 

Other income and expenses, net 653 
 

653 
 

EBITDA 4.191   5.320 27 % 

Depreciation and amortisation  618 1.082 1.700 175 % 

Goodwill impairment 724 
 

724 
 

Amortisation/impairment of brands and 

customer contracts  

463 
 

463 
 

EBIT 2.386 
 

2.433 2 % 

Financial income  37 
 

37 
 

Financial expenses  627 78 705 12 % 

Profit before tax  1.796 
 

1.765 -2 % 

Income taxes  573 
 

573 
 

Net profit from continuing operations  1.223 
 

1.192 -3 % 

Net loss from discontinued operations  932 
 

932 
 

Net profit  291 
 

260 -11 % 
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Som tidligere nævnt blev leasingkontrakter ved indregning efter IAS 17 omkostningsført under Other 

operating expenses. Som det fremgår af tabel 7.7, forbedres ISS’ EBITDA fra 4.191 mio. kr. til 5.320 mio. kr., 

hvilket er en stigning på 27 %, idet leasingydelsen ikke længere omkostningsføres under Other operating 

expenses. Leasingkontrakterne skal efter IFRS 16 indregnes som afskrivninger og renteomkostninger i 

resultatopgørelse. Efter EBITDA indregnes afskrivninger. Afskrivningerne er mindre end den leasingydelse 

der er blevet korrigeret væk fra resultatopgørelsen, derfor forbedres ISS’ EBIT fra 2.386 mio. kr. til 2.433 mio. 

kr., hvilket er en forbedring på 2 %. Herefter indregnes renteomkostningerne, som forringer årets resultat fra 

291 mio. kr. til 260 mio. kr., hvilket er en forringelse på 11 %.  

 

7.3 Effekt på ISS’ balance 

Tabel 7.8 viser ISS’ balance år 1 efter selskabet har implementeret IFRS 16 i deres regnskab. 

Tabel 7.8 – IFRS 16’s effekt på balancen  

Balance pr. 31. december år 1 (mio.kr) 
   

Aktiver  
    

Anlægsaktiver 
  

4.327 

     
Aktiver i alt 

  
4.327 

Passiver 

Egenkapital  
 

-31 

     
Langfristede forpligtelser (leasing) 

 
3.292 

Kortfristede forpligtelser (leasing) 
 

1.066 

Forpligtelser i alt  
  

4.358 
     
Passiver i alt 

  
4.327 

 

Som forklaret i afsnit 7.1.2 er værdien af leasingaktiverne 5.409 mio. kr. Aktiverne skal afskrives med 1.082 

mio. kr., derfor pr. 31. december år 1 er ISS’ anlægsaktiver steget med 4.327 mio. kr. Disse indregnes under 

de langfristede aktiver.  

5.409 − 1.082 = 4.327 mio. kr. 

 

På ISS’ passivside kan det ses, at de langfristede og kortfristede gældsforpligtelser ved indregning efter IFRS 

16 stiger med henholdsvis 3.292 mio. kr. og 1.066 mio. kr. De langfristede forpligtelser udgør 3.292 mio. kr., 

hvilket svarer til leasingforpligtelsens værdi ultimo år 2. De kortfristede forpligtelser på 1.066 mio. kr. er 

afdraget på leasingkontrakterne i år 2, hvilket er vist i tabel 7.4. 

3.292 + 1.066 =  4.358 mio. kr. 
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Egenkapitalen korrigeres med de 31 mio. kr., hvilket er det overførte resultat fra resultatopgørelsen. Ved 

indregning af leasingkontrakterne efter IFRS 16 korrigeres passiverne med 4.327 mio. kr.  

4.358 − 31 = 4.327 mio. kr. 

 

Ved at indregne operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16’s kriterier korrigeres aktivsummen og 

passivsummen med 4.327 mio. kr. I 2018 og tidligere regnskaber har disse aktiver og forpligtelser været skjult 

for regnskabsbruger. 

 

Tabel 7.9 – IFRS 16’s effekt på balancen  

Balance – år 1 (mio. kr.)          

 
IAS 17 Korrektion IFRS 16 Ændring i % 

Aktiver 
   

  

Non-current assets  26.874 4.327 31.201 16 % 

Current assets  22.937  22.937   

Total assets  49.811 4.327 54.138 9 % 

   
 

   

Passiver  
 

   

Total equity  12.472 -31 12.441  -0% 

Non-current liabilities  19.831 3.292 23.123 17 % 

Current liabilities 17.508 1.066 18.574 6 % 

Total equity and liabilities  49.811 4.327 54.138 9 % 

 

Det, at alle operationelle leasingkontrakter indregnes på balancen, medfører væsentlige ændringer. Som det 

fremgår af tabel 7.9, er ISS’ non-current assets (anlægsaktiver) steget fra 26.874 mio. kr. til 31.201 mio. kr. 

Det svarer til en stigning på 16 %, hvilket gør, at aktivsummen hos ISS er steget fra 49.811 mio. kr. til 54.138 

mio. kr., dette svarer til en stigning på 9 %.  

På ISS’ passivside kan det ses, at de langfristede gældsforpligtelser (non-current liabiliities) er steget fra 

19.831 mio. kr. til 23.123 mio. kr., dette svarer til en stigning på 17 %. De kortfristede gældsforpligtelser 

(current liabilities) er steget fra 17.508 mio. kr. til 18.574 mio. kr., dette svarer til en stigning på 6 %. Samlet 

er gældsforpligtelserne steget med 4.358 mio. kr. At gælden hos ISS stiger, har flere konsekvenser. 

Som forklaret i kapitel 6, ved at indregne leasingkontrakterne efter IFRS 16 kan regnskabsbruger få et nyt syn 

på selskabets finansielle stilling. Hvilket i teorien taler for, at regnskabsbrugers beslutningstagen kan ændre 

sig, men i praksis har regnskabsbruger i forvejen taget højde for alle leasingkontrakter. I afsnit 7.4 vil det blive 

gennemgået, hvorledes IFRS 16 påvirker ISS’ nøgletal.  
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7.3.1 Bogføring efter IFRS 16  

I dette afsnit vil det blive præsenteres hvorledes korrektionerne på ISS’ operationelle leasingkontrakter skal 

bogføres. Figur 7.2 er en illustrationen af bogføringen i T-skitser.  

 
Figur 7.2 – Bogføring for år 1 

(mio. kr) 
    

    
Debet Kredit 

Aktiver  Bank 
  

  1.129 

      
Aktiver  Anlægsaktiver 

  
5.409 1.082 

      
Passiver Forpligtelser (leasinggæld) 

 
1.051 5.409 

      
Resultatopgørelse  Renter 

  
78   

      
Resultatopgørelse  Afskrivninger 

  
1.082   

      

    
7.620 7.620 

 

Som gennemgået tidligere er leasingydelsen på 1.129 mio. kr. Dette afgår fra banken, hvorfor der skal 

krediteres på banken. Denne ydelse er opdelt i rente og afdrag på henholdsvis 78 mio. kr. og 1.051 mio. kr. På 

rentekontoen skal der debiteres med 78 mio. kr. Afdragene nedbringer selve leasingforpligtelsen, hvorfor der 

debiteres på forpligtelseskontoen med 1.051 mio. kr. Som gennemgået tidligere stiger ISS’ samlede 

forpligtelser til 5.409 mio. kr. Der er hermed en tilgang i gælden, hvilket skal krediteres på 

forpligtelseskontoen. Samtidig vil der i årets løb være afskrivninger. Afskrivningerne udgør 1.082 mio. kr. 

Afskrivningerne mindsker aktivets værdi, hvilket derfor skal krediteres på anlægskontoen, mens der debiteres 

på afskrivningskontoen med 1.082 mio. kr.  
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7.4 IFRS 16’s effekt på nøgletal 

I følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvilken effekt IFRS 16 vil have på ISS’ nøgletal. Der bliver set på 

effekten på nøgletal, fordi der forventes at IFRS 16 har en signifikant indflydelse på nøgletallene. Dette afsnit 

vil gennemgå følgende nøgletal:  

 

7.4.1 – EBITDA-margin og overskudsgrad  

7.4.2 – Aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

7.4.3 – Afkastningsgrad 

7.4.4 – Soliditetsgrad  

7.4.5 - Finansiel gearing.  

 

Bilag 3 viser beregningen af ISS’ nøgletal ved indregning efter IAS 17 og IFRS 16. Tabel 7.10 viser 

resultaterne fra bilag 3.  

 

Tabel 7.10 – ISS’ nøgletal 2018 ved regnskabsaflæggelse efter IAS 17 og IFRS 16 

 
IAS 17 IFRS 16 Forskel i % 

EBITDA-margin 5,69 % 7,23 % 27 % 

EBIT-margin (Overskudsgrad) 3,24 % 3,31 % 2 % 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 1,48 1,36 -8 % 

Soliditetsgrad 25,04 % 22,98 % -8 % 

Finansiel gearing 0,87 1,22 41 % 

Afkastningsgrad  4,79 % 4,49 % -6 % 

 

7.4.1 EBITDA-margin og EBIT-margin (overskudsgrad) 

EBITDA-marginen udtrykker forholdet mellem EBITDA og omsætning. EBITDA-marginen måler, hvor 

meget ISS’ indtjening er før afskrivning, amortisering, finansielle poster og skat. EBITDA-marginen beregnes 

således:  

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 − 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =
 

æ
∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 155). 

 

Som det fremgår af tabel 7.10, var ISS’ EBITDA-margin 5,69 %, men ved indregning efter IFRS 16 stiger 

EBITDA-marginen til 7,23 %. Hvilket svare til en forbedring på 27%. Dette skyldes, at operationelle 

leasingkontrakter efter IFRS 16 skal korrigeres væk fra resultatopgørelsen, da de operationelle 

leasingkontrakter skal på balancen, hvor afskrivninger og renteomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.  
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EBIT-marginen (overskudsgrad) afspejler forholdet mellem EBIT og omsætningen og beregnes således: 

𝑬𝑩𝑰𝑻 − 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =
 

æ
∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 155). 

 

Som det fremgår af tabel 7.10, var ISS’ overskudsgrad på 3,24 %, men ved indregning efter IFRS 16 stiger 

overskudsgraden til 3,31 %. Det betyder, at 3,31 % af salget bliver til overskud. Årsagen til ændringen i 

overskudsgraden er den samme som ved EBITDA-marginen. Overskudsgraden er ikke steget lige så meget 

som EBITDA-marginen., hvilket kommer af at afskrivningerne indregnes i resultatopgørelse. Da de tidligere 

operationelle leasingkontrakter aktiveres og skal afskrives efter IFRS 16. 

 

En stigning i EBITDA-marginen og EBIT-marginen (overskudsgraden) betyder, at ISS skaber større overskud 

ved 1 salgskrone. Ligesom ved DSV kan det diskuteres, om dette kan være misvisende for regnskabsbruger, 

da man også i ISS’ tilfælde har flyttet omkostningerne til de operationelle leasingkontrakter længere ned i 

resultatopgørelsen.  

 

7.4.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) afspejler ISS’ evne til at skabe omsætning af den kapital, de har 

bundet i deres aktiver. AOH beregnes således: 

𝐀𝐎𝐇 =
æ  

 (Petersen et al., 2017, s. 156). 

 

Som det fremgår af tabel 7.10, var ISS’ AOH på 1,48, men ved indregning efter IFRS 16 falder AOH til 1,36, 

hvilket er et fald på 8 %. Faldet skyldes en stigning i selskabets aktiver, hvilket kommer af, at de operationelle 

leasingkontrakter bliver aktiveret på balancen. Et fald i AOH betyder et fald i ISS’ evne til at skabe omsætning 

i forhold til de penge, selskabet har bundet i deres aktiver.  

 

7.4.3 Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden afspejler, hvorledes ISS er i stand til at generere et overskud på baggrund af den kapital, 

der er investeret. Afkastningsgraden er beregnes således: 

𝐀𝐟𝐤𝐚𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐠𝐫𝐚𝐝 =
 

∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 142). 

 

Som det fremgår af tabel 7.10, er afkastningsgraden i ISS faldet fra 4,79 % til 4,49 %. Ved indregning efter 

IFRS 16’s bestemmelser, er ISS’ EBIT steget, men ved at indregne de operationelle leasingkontrakter på 

balancen er aktivsummen steget mere end EBIT, og derfor er afkastningsgraden faldet. At afkastningsgraden 

er på 4,49 %, betyder, at for hver investeret krone opnår investorer et afkast på 4,49 %. For ISS’ investorer 

betyder dette, at de tidligere opnåede et afkast på 4,79 % for hver investeret krone, mens de reelt opnår et 
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afkast på 4,49 % for hver investeret krone. Som nævnt tidligere, har aktiverne altid har været en del af 

selskabet, det er kun den regnskabsmæssige behandling, som har ændret sig. Hvilket er årsagen til faldet i 

afkastningsgraden. 

 

7.4.4 Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden afspejler, hvor stor en andel af aktivsummen ISS selv har finansieret. For regnskabsbrugere 

som investorer, långivere og lignende giver nøgletallet en indikation af, om ISS kan bære et tab. Desto større 

soliditetsgraden er, desto mere kan ISS tåle store tab uden at gå fallit. Soliditetsgraden beregnes således: 

𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐠𝐫𝐚𝐝 =
 
∗ 100 (Petersen et al., 2017, s. 217). 

 

Som det fremgår af tabel 7.10, er ISS’ soliditetsgrad faldet fra 25,04 % til 22,98 % ved ændring i 

indregningsmetode fra IAS 17 til IFRS 16. Procentvis svarer dette til et fald på 8 %. Faldet skyldes, at 

aktivsummen hos ISS er steget. At ISS’ soliditetsgrad falder, betyder, at en større andel af ISS’ aktiver er 

finansieret af fremmedkapital. Teoretisk indikerer faldet i soliditetsgraden efter ny indregningsmetode, at ISS 

er mindre modstandsdygtig overfor tab end først antaget med IAS 17. Som nævnt tidligere, i praksis har 

bankerne og selskaberne oftest allerede taget højde for alle leasingkontrakter i aftalerne mellem sig. 

 

7.4.5 Finansiel gearing 

Finansiel gearing afspejler forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, og nøgletallet udtrykker, hvor 

meget gæld ISS har i forhold til deres egenkapital. Finansiel gearing beregnes således: 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 =
æ  æ

 (Petersen et al., 2017, s. 217). 

 

ISS’ finansielle gearing er steget fra 0,87 til 1,22 ved ændring af indregningsmetode. Stigningen af den 

finansielle gearing skyldes, at leasingforpligtelsen indregnes på balancen, og derfor stiger den 

nettorentebærende gæld. Høj finansiel gearing betyder, at ISS kan være sårbar overfor kriser, da deres gæld er 

større end deres egenkapital. Høj finansiel gearing øger den finansielle risiko for ISS’ långivere, hvilket kan 

gøre det svært for ISS at fremskaffe kapital. Regnskabsbruger er efter IFRS 16, blevet gjort opmærksom på 

den finansielle gearing er reelt højere end først antaget med IAS 17. Det skal tages i mente at i praksis har 

regnskabsbrugeren ofte taget højde for alle leasingkontrakter.  
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7.4.6 Delkonklusion på nøgletal 

Figur 7.3 illustrerer hvilken retning nøgletallene ændrer sig i ved at indregne leasingkontrakter efter IFRS 16.  

 
Figur 7.3 – IFRS 16’s påvirkning på ISS’ nøgletal 

  
(Egen tilvirkning) 

At leasingydelserne flyttes til balancen, gør, at EBITDA-marginen stiger væsentligt. EBITDA er et nøgletal, 

som bruges i forbindelse med værdiansættelse af selskaber. At ISS’ afskrivninger på de operationelle 

leasingkontrakter er lavere end leasingydelserne, gør, at EBIT-marginen stiger. En stigning i EBITDA-margin 

og EBIT-margin hos ISS betyder, at selskabet skaber større overskud ved 1 salgskrone. Hvilket kan diskuteres, 

at værende misvisende for regnskabsbruger, da man efter IFRS 16 har flyttet omkostningerne til de 

operationelle leasingkontrakter længere ned i resultatopgørelsen.  

 

Både aktivernes omsætningshastighed (AOH) og soliditetsgrad falder for ISS ved at indregne 

leasingkontrakter efter IFRS 16. Ændring i begge nøgletal skyldes, at aktivsummen er steget. Et fald i AOH 

betyder, at ISS’ evne til at skabe omsætning i forhold til den kapital, selskabet har bundet i deres aktiver, er 

forringet. Et fald i soliditetsgraden betyder, at en større andel af ISS’ aktiver er finansieret af fremmedkapital. 

Et fald i soliditetsgraden indikerer, at de er mindre modstandsdygtig overfor tab.  

Den finansielle gearing er steget, hvilket skyldes, at ISS’ nettorentebærende gæld er steget. Høj finansiel 

gearing betyder, at de kan være sårbar overfor kriser, da deres gæld er større end deres egenkapital. En høj 

finansiel gearing øger den finansielle risiko for ISS’ långivere, hvilket kan gøre det svært for dem at fremskaffe 

kapital.  
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Ændringen i afkastningsgraden skyldes, at ISS’ aktivsum er steget mere end EBIT efter indregning af 

leasingkontrakter efter IFRS 16. Faldet i afkastningsgraden betyder, at investorers afkast reelt er mindre.  

Samlet set vurderes det til, at ved at indregning efter IFRS 16 forbedres de nøgletal som er knyttet til 

resultatopgørelsen, hvorimod de nøgletal, som vedrører balancen, er blevet forringet. Men igen, har aktiverne 

altid har været en del af selskabet, det er kun den regnskabsmæssige behandling, som har ændret sig. Hvilket 

er årsagen til ændringen i nøgletallene. Derfor skal regnskabsbruger vænne sig til nye niveauer for nøgletallene 

fremover.  

 

7.5 Best case-scenarie 

I best case-scenariet antages det, at serviceelementet udgør 25% af de operationelle leasingkontrakter. Derfor 

er det kun 75 % af ISS’ operationelle leasingkontrakter, som aktivers på balancen. Det vil sige, at ud af de 

1.129 mio. kr. indregnes nu 847 mio. kr. (75 %). Alt andet forbliver uændret. Heraf er der i tabel 7.11 beregnet 

nutidsværdien af leasingydelserne, værdien af rente og afskrivninger m.m. 

 

Tabel 7.11 – ISS’ best case-scenarie  

Tabel 7.11A – Nutidsværdien af leasingydelserne 
(mio. kr.)    

År 
Leasingydels

e 
Tilbagediskonteringsfaktor NV af leasingydelse 

1 847 0,98580  835   

2 847 0,97181  823   

3 847 0,95801  811   

4 847 0,94441  800   

5 847 0,93100  788   

 I alt       4.057   

       
7.11B – Opgørelse af rentebærende gældsforpligtelse (langfristet og kortfristet) 

 

(mio. kr.)      
 

År 
Gæld  
primo Rente Ydelse Afdrag 

Gæld 
ultimo  

1 4.057 58 847 788 3.268 
 

2 3.268 47 847 800 2.469 
 

3 2.469 36 847 811 1.658 
 

4 1.658 24 847 823 835 
 

5 835 12 847 835 0 
 

I alt   177 4.234 4.057   
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7.11C – Opgørelse af leasingaktiv 
    

(mio. kr.)       

År Primo Afskriv. Akk. afsk. Ultimo 
  

1 4.057 811 811 3.245 
  

2 3.245 811 1.623 2.434 
  

3 2.434 811 2.434 1.623 
  

4 1.623 811 3.245 811 
  

5 811 811 4.057 0 
  

I alt   4.057 
    

 

 

Den samlede nutidsværdi for leasingydelserne er beregnet til 4.057 mio. kr., hvoraf den årlige leasingydelse 

udgør 847 mio. kr. Heraf er renteomkostningerne beregnet til 58 mio. kr., og afdragene udgør 788 mio. kr. 

Afdragene nedbringer gældsforpligtelsen, og derfor vil ISS’ gældsforpligtelse ultimo år 1 udgøre 3.268 mio. 

kr. Afskrivninger er beregnet til 811 mio. kr., som skal indregnes i resultatopgørelsen. Leasingaktivet bliver 

årligt afskrevet, og derfor udgør leasingaktivets værdi 3.245 mio. kr. ultimo år 1. I resultatopgørelsen ses 

leasingydelsen nu som værende afskrivninger og renteomkostninger.  

Tabel 7.12 opsummerer begge scenarier. 

 

Tabel 7.12 – Worst case-scenarie kontra best case-scenarie  

Worst case (mio. kr.)     Best case (mio. kr.)    
Resultatopgørelse år 1    Resultatopgørelse år 1   
EBITDA 

  
1.129 EBITDA 

 
847 

Afskrivninger 
  

-1.082 Afskrivninger 
 

-811 

EBIT 
   

47 EBIT 
  

35 

Renteomkostninger 
 

-78 Renteomkostninger -58 

Årets resultat 
  

-31 Årets resultat 
 

-23 

Balance pr. 31. december år 1 
   

Balance pr. 31. december år 1 
  

         
Anlægsaktiver 

  
4.327 Anlægsaktiver 

 
3.245 

Aktiver i alt 
  

4.327 Aktiver i alt 
 

3.245 

         
Egenkapital  

 
-31 Egenkapital  -23 

Langfristede forpligtelser (leasing) 
 

3.292 Langfristede forpligtelser (leasing) 2.469 

Kortfristede forpligtelser (leasing) 
 

1.066 Kortfristede forpligtelser (leasing) 800 

Passiver i alt 
  

4.327 Passiver i alt 
 

3.245 
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At der aktiveres færre operationelle leasingkontrakter ned på balancen, har fortsat den samme effekt som ved 

worst case. I begge scenarier bliver EBITDA og EBIT fortsat forbedret, hvorimod årets resultat bliver 

forringet. Det fremgår af tabel 7.12, at EBITDA og EBIT bliver mere forbedret i worst case-scenariet, mens 

årets resultat bliver mere forringet.  

Det fremgår af tabel 7.12, at desto mere der aktiveres på balancen, desto større bliver aktivsummen, hvilket 

medfører større afskrivninger, større finansielle omkostninger samt større kortfristet og langfristet 

forpligtelser. Da der i best case-scenariet aktiveres færre operationelle leasingkontrakter, ændrer alle disse 

regnskabsposter sig mindre i forhold til worst case scenariet, hvilket fremgår af tabel 7.12.  

 

Tabel 7.13 – ISS’ nøgletal efter IAS 17, IFRS 16 worst case-scenarie og IFRS 16 best case-scenarie  

 
IAS 17 IFRS 16 worst case IFRS 16 bestcase 

EBITDA-margin 5,69 % 7,23 % 6,85 % 

EBIT-margin 3,24 % 3,31 % 3,29 % 

Aktivernes omsætningshastighed 1,48 1,36 1,39 

Soliditetsgrad 25,04 % 23,04 % 23,51 % 

Finansiel gearing 0,87 1,21 1,13 

Afkastningsgrad  4,79 % 4,49 % 4,56 % 

(Egen beregning (Bilag 3))  

Nøgletallene ved best case-scenariet følger den samme udvikling, som nøgletallene ved worst case-scenariet. 

De nøgletal som er knyttet til resultatopgørelsen forbedres, mens de nøgletal som er knyttet til balancen 

forringes. Da der i best case-scenariet aktiveres mindre på balancen, er effekten på nøgletallene også mindre i 

forhold til worst case-scenariet.  

Uanset hvilket scenarie man tager udgangspunkt i følger regnskabsposterne og nøgletallene den samme 

udvikling. Desto mindre man adskiller serviceelementer, desto mere effekt har IFRS 16 på selskabets 

regnskabsposter og nøgletal  
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7.6 Delkonklusion 

Samlet set vurderes det, at uanset om det er best- eller worst case-scenariet, når de operationelle 

leasingkontrakter aktiveres på balancen, så forbedres de nøgletal som hører til resultatopgørelsen:  

- EBITDA-marginen  

- EBIT-marginen. 

Uanset hvor stor en andel af de operationelle leasingkontrakter som aktivers på balancen, vil korrigeringen af 

leasingydelsen fra direkte omkostninger (other operating expenses) medfører, at EBITDA stiger. Heraf har det 

i begge scenarier været således, at afskrivningerne har været mindre end leasingydelsen, og derfor er EBIT 

forbedret. For regnskabsbrugere kan det vurderes til, at dette kan være misvisende, da man ved ændring af 

indregningsmetode har flyttet omkostningerne til leasing længere ned i resultatopgørelsen. Når 

renteomkostningerne indregnes, bliver årets resultat i begge scenarier påvirket negativt.  

Ved begge scenarier er der tale om en stigning i aktivsummen og gældsforpligtelserne, og derfor forringes de 

nøgletal, som hører til balancen:  

- Den finansielle gearing 

- Aktivernes omsætningshastighed  

- Soliditetsgraden.  

 

Afkastningsgraden er et nøgletal, som er knyttet til både resultatopgørelsen og balancen. Både EBIT og 

aktivsummen har en stigning, men EBIT stiger ikke i samme grad som aktivsummen, hvorfor 

afkastningsgraden i begge scenarier forringes efter den nye indregningsmetode. 

 

Effekten i begge scenarier har konsekvenser for, hvordan regnskabsbrugere anser ISS. Teoretisk vil 

konsekvensen af effekten på regnskabet være, at regnskabsbrugernes beslutningstagen ændre sig, idet 

nøgletallene reelt er på et dårligere niveau end formodet under IAS 17. Men i praksis forventes der at 

regnskabsbrugeren i forvejen har taget forbehold for alle leasingkontrakterne, da det er et almenkendt 

fænomen. Hvorfor regnskabsbruger som forklaret tidligere fremover, skal vænne sig til nye niveauer for 

nøgletallene. 
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Del 4 

Diskussion 
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8.0 Diskussion 

Formålet med dette kapitel er at diskutere, om IFRS 16 har afhjulpet de kritikpunkter, IAS 17 fik. 

Kritikpunkterne af IAS 17 blev præsenteret og gennemgået i kapitel 3, og diskussionen vil gennemgå følgende 

kritikpunkter:  

1) Opfylder ikke regnskabsbrugerens informationsbehov. 

2) To forskellige regnskabsmæssige behandlinger af sammenlignelige leasingkontrakter. 

3) IAS 17 er i strid med IASB-begrebsrammen. 

Herefter vil der i kapitlet blive diskuteret kritikpunkter og udfordringer ved IFRS 16.  

 

8.1 Opfylder ikke regnskabsbrugerens informationsbehov  

Som beskrevet i kapitel 2 kunne to sammenlignelige leasingkontrakter blive behandlet forskelligt IAS 17. Som 

beskrevet tidligere kunne regnskabsbrugeren selv forsøge at indregne selskabers operationelle 

leasingkontrakter på balancen, ligesom det i denne afhandling er blevet gjort for DSV og ISS. 

Regnskabsbrugerens beregninger ville være upræcise og baseret på skøn ligesom i analyserne af de to 

casevirksomheder.  

Efter IFRS 16 skal alle former for leasingkontrakter indregnes på balancen, hvilket gør, at det enkelte selskab 

ikke længere kan skjule de leasede aktiver i regnskabet for regnskabsbruger. Yderligere behøver 

regnskabsbrugeren ikke længere selv at indregne leasingkontrakterne på balancen. Som forklaret tidligere er 

der efter IFRS 16 større krav til selskaber ved indregningen af leasingkontrakter, eksempelvis vurderingen af 

leasingperioden.  

Kravene i IFRS 16 tilgodeser og er relevant information for regnskabsbrugeren. Bestemmelserne i IFRS 16 

sikrer, at regnskabet er retvisende. Desuden er der efter IFRS 16 et større note- og oplysningskrav, som gør, at 

regnskabsbrugeren bliver forsynet med yderligere information. 

I analysen af begge case-virksomheder steg EBITDA. I det første år, når IFRS 16 implementeres, kan det 

diskuteres, at stigningen i EBITDA kan være misvisende for regnskabsbruger. Dette skyldes, at 

leasingkontrakter, som nu skal indregnes på balancen, altid har været i selskabet, det er kun den 

regnskabsmæssige behandling, som har ændret sig.  

Fra analysedelens delkonklusioner kan det konkluderes at ændringen i den regnskabsmæssige behandling af 

leasingkontrakter, har en væsentlig betydning for størrelsen af regnskabsposter og nøgletal. Det konkluderes 

at regnskabsbruger fremadrettet vænne sig til nye niveauer for nøgletallene. 

I forhold til den information, regnskabsbrugeren bliver forsynet med, kan det diskuteres, om 

regnskabsbrugeren vil blive forsynet med for meget information og heraf irrelevant information. IFRS 16 giver 

regnskabsbrugeren mere information, og derfor vurderes det, at IFRS 16 har afhjulpet dette kritikpunkt.  
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8.2 To forskellige regnskabsmæssige behandlinger af sammenlignelige 

leasingkontrakter 

I forhold til de to forskellige indregningsmetoder blev IAS 17 kritiseret for:  

- Vurdering ved klassifikationen mellem operationel eller finansiel.  

- Struktureringen af leasingkontrakten til egen fordel.  

 

IAS 17 blev kritiseret for at have to indregningsmetoder for sammenlignelige kontrakter. IAS 17 blev 

endvidere kritiseret for den subjektive helhedsvurdering ved klassifikationen mellem operationel eller finansiel 

leasingkontrakt. Leasingtager kunne desuden frit strukturere leasingkontrakten, så den ville blive klassificeret 

efter leasingstagers fordel. Som beskrevet i kapitel 3 mente flere regnskabsaflæggere og revisorer, at 

klassifikationen var yderst kompleks. Det kunne være vanskeligt at afgøre, om alle væsentlige fordele og risici 

forbundet med ejendomsretten til aktivet blev overdraget til leasingtager. I forhold til de to indregningsmetoder 

og klassifikationen har IFRS 16 afhjulpet dette kritikpunkt ved helt at fjerne klassifikationen mellem 

operationel og finansiel leasingkontrakt, hvilket gør, at der i fremover kun er én indregningsmetode.  

Jørgen Blom (Bilag 1) mener at man muligvis har flyttet problemstillingen. I forhold til IAS 17 var kritikken 

selve de to indregningsmetoder og klassifikationen – at flere selskaber indgik operationelle leasingkontrakter, 

så de dermed kunne holde leasingkontrakter udenfor balancen. Ved IAS 17 var problemstillingen operationel 

kontra finansiel.  

Jørgen Blom (Bilag 1) mener at nogen selskaber kunne have et incitament i at holde kontrakter udenfor 

balancen, og forstiller sig at i fremtiden vil nogle selskaber begynde at indgå servicekontrakter, som hermed 

kan holdes udenfor balancen. Dermed flyttes problemstilling fra operationel kontra finansiel til service kontra 

leasing. 

Casper S. Hamilton (Bilag 4) har ikke oplevet, at de selskaber han har hjulpet, har vist incitament til at indgå 

servicekontrakter, hvilket kommer af at der ved leasing fortsat er mange fordele. Casper S. Hamilton 

understreger, at det for tidligt at kunne vurdere noget og udelukker ikke at selskaber kan indgå flere 

servicekontrakter i fremtiden.  
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8.3 IAS 17 er i strid med IASB-begrebsrammen 

Som forklaret i kapitel 3 var IAS 17 i strid med IASB-begrebsrammen.  

Tidligere ved operationelle leasingkontrakter havde leasingtager brugsretten over aktivet, hvilket betød, at 

aktivet var under selskabets kontrol. Leasingtager havde alle fremtidige økonomiske fordele. Efter IFRS 16 

skal alle leasingkontrakter, på nær nogle få praktiske undtagelser, indregnes på balancen som et aktiv med en 

tilhørende forpligtelse. Da alle leasingkontrakter indregnes på balancen, er IFRS 16 tilnærmelsesvis ikke i strid 

med IASB begrebsramme. Men da der i IFRS 16 er undtagelsesregler som gør at leasingkontrakter kan holdes 

udenfor balancen, kan det diskuteres at IFRS 16 i mindre grad er i strid med IASB begrebsramme. Men det 

bør vurderes, om at de leasingkontrakter som falder under undtagelsesreglerne, egentlig har en afgørende 

betydning for regnskabsbrugers beslutning?  

 

8.4 Delkonklusion på afhjælpning af kritikken af IAS 17 

IAS 17 blev kritiseret for følgende:     

1) Opfylder ikke regnskabsbrugerens informationsbehov. 

2) To forskellige regnskabsmæssige behandlinger af sammenlignelige leasingkontrakter 

- Vurdering ved klassifikationen mellem operationel eller finansiel 

- Strukturering af leasingkontrakten til egen fordel. 

3) IAS 17 er i strid med IASB-begrebsrammen. 

 

Ad punkt 1 har IFRS 16 afhjulpet dette kritikpunkt ved at stille større krav til noter og oplysninger. Der er 

efter IFRS 16 mere detaljerede præsentations- og oplysningskrav, som har til formål at opfylde 

regnskabsbrugerens informationsbehov. De større krav til revurdering har haft til formål at tilgodese 

regnskabsbrugerens informationsbehov. Efter IFRS 16 sikres det, at der ikke er leasingaktiver skjult for 

regnskabsbrugeren. 

 

Ad punkt 2 har IFRS 16 fjernet klassifikationsdelen mellem operationel og finansiel leasing, hvorfor der ikke 

længere er to indregningsmetoder. I den sammenhæg har IFRS 16 forbedret sammenligneligheden og sikrer, 

at to sammenlignelige leasingkontrakter ikke behandles forskelligt.  

I forhold til Jørgen Bloms (Bilag 1) perspektiv vedrørende service må det vurderes, at den kommende 

problemstilling kan blive flyttet fra operationel kontra finansiel til leasing kontra service, hvor de selskaber, 

der ønsker at have kontrakterne off-balancen, vil indgå flere servicekontrakter. Men hvis en kontrakt 

klassificeres som service fremfor leasing, så er der heller ikke tale om to sammenlignelige kontrakter, og derfor 

vurderes det, at IFRS 16 har afhjulpet kritikken vedrørende to forskellige regnskabsmæssige behandlinger af 

sammenlignelige leasingkontrakter. 
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Ad punkt 3 må det vurderes, at ved fjernelse af klassifikationsdelen er IFRS 16 i ikke i strid med IASB’s 

definition af et aktiv. Det kan diskuteres hvorvidt undtagelsesreglerne i IFRS 16 er i strid med IASB’s 

definition af et aktiv, men IFRS 16 har tilnærmelsesvis afhjulpet dette kritikpunkt.  

Samlet set må det konkluderes, at IFRS 16 i al væsentlighed har afhjulpet den kritik, IAS 17 fik. IFRS 16 har 

nogle undtagelsesregler, som gør, at leasingkontrakter fortsat kan holdes udenfor balancen, hvorfor der her 

fortsat kan være kritik.  
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8.5 Kritik af IFRS 16  

8.5.1 Kritik af undtagelsesreglerne  

Som det blev diskuteret i afsnit 8.1, 8.2 og 8.3, er der nogle praktiske undtagelsesregler som gør at selskaber 

fortsat kan undlade at indregne leasingkontrakter på balancen. Jørgen Blom (Bilag 1) var en smule skeptisk 

overfor IFRS 16 undtagelsesregler: 

  

“Jeg vil sige at hele den grundlæggende tankegang med IFRS 16 er smuk, man kan så godt være i tvivl om 

man når det med alle de undtagelser der er i IFRS 16.” 

 

Jørgen Blom (Bilag 1) giver generelt udtryk for, at der ved IFRS 16 er for mange undtagelsesregler.  

I dette afsnit bliver der præsenteret teoretiske eksempler, på selskaber som indgår forskellige former for 

leasingkontrakter for at holde dem udenfor balancen. Herefter diskuteres det om disse teoretiske eksempler 

kan anses for at være realistiske i praksis. Eksemplerne tager udgangspunkt i interview, der er foretaget med 

Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4).  

 

Eksempel 8.1 Low value  

Selskabet ABC er underlagt IFRS og ejer 10 store hoteller i New York. Selskabet ABC har i 

2019 konstateret at flere af deres hoteller trænger til en renovering.  

Selskabet ABC skifter alle deres hotellers møbler ud og leaser en række nye og smarte 

møbler. Individuelt har alle møblerne en værdi under 5.000 USD, men samlet har møblerne 

en værdi for flere millioner USD.  

Selskabet ABC har besluttet, at fremfor at indgå en samlet leasingkontrakt og indregne hele 

leasingkontrakten i balancen, at de i stedet indgår flere små leasingkontrakter, og hermed blot 

indregner leasingydelsen til møblerne som værende en driftsudgift.  

 

For at kontrakterne i eksempel 8.1 skal kunne indregnes på resultatopgørelsen, kræver dette at de leasede 

aktiver ikke er afhængige af hinanden. I eksempel 8.1 er disse ikke afhængige af hinanden, hvorfor det 

vurderes, at leasingkontrakterne individuelt falder under IFRS 16 undtagelses regel low value, hvorfor disse 

regnskabsmæssigt kan holdes udenfor balancen. 
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Eksempel 8.2 Short term   

Selskab DEF har i mange år leaset sig ind i deres lejemål. Selskabet har konstateret at IFRS 

16 er for kompleks at sætte sig ind i, hvorfor deres lejekontrakt fremadrettet kun varer i 12 

mdr. Hermed er deres tanke at leasingkontrakterne falder under IFRS undtagelsesregel short 

term, og kontrakten derfor kan holdes udenfor balancen. 

 

Teoretisk set er der intet galt med eksempel 8.2. Et selskab som ikke har interesse i at indregne sine 

leasingkontrakter i balancen, kan indgå short term leasingkontrakter. Men for at leasingkontrakten skal være 

under short term, kræver dette, at der ikke er en option om forlængelse. Selskab DEF skal med rimelig 

sikkerhed konstatere, at de flytter fra deres lejemål indenfor 12 måneder. Ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 4), 

vil dette i praksis være urealistisk, at et selskab flytter deres beliggenhed hver 12. måned, blot for at holde 

deres leasingkontrakter off-balance. Jørgen Blom (Bilag 1) har været en smule skeptisk overfor IFRS 16 

undtagelser i teorien, Casper S. Hamilton (Bilag 4) mener at i praktikken er undtagelserne nødvendige:  

 

”Altså hvis man i et sekund glemmer tallene og kigger på praktikken. Der er det nødvendigt med nogle 

undtagelser. Ellers bliver det hele administrativt tungt. Så kan man sige hvor skulle grænsen gå, skulle det 

være 1 år eller 2 år. Hvor skal værdien ligge på. Jeg synes det meget fornuftigt, at der er nogle undtagelser. 

Ellers bliver det alt for byrdefuldt.” 

 

8.5.2 Kritik vedrørende serviceelement  

Ved IFRS 16 kan man vælge at adskille serviceelementet fra leasingkontrakterne. Som det kunne konkluderes 

fra analysen, skal regnskabsbruger vænne sig til nye niveauer for nøgletallene. Heraf kunne der være selskaber 

som kunne tænke, at nu hvor balancen i forvejen er blevet forringet, så bare forring den yderligere og indregne 

serviceelementet fra leasingkontrakten i balancen.  

 

Eksempel 8.3 Service  

Selskab GHI er underlagt IFRS og er i rederibranchen. Selskab GHI har i flere år haft mange 

operationelle leasingkontrakter, som de under IAS 17 omkostningsførte. Selskab GHI har i de 

sidste to årsrapporter kommunikeret ud til deres regnskabsbrugere at de forventer at IFRS 16 

vil have en væsentlig indflydelse på deres regnskabsposter og nøgletal. De har allerede 

konstateret at deres balanceposter vil blive væsentlig forringet. 

  

I 2019 har selskabet valgt at lease et tankskib, hvor de med tankskibet har en bemanding på 

over 100 medarbejdere. De 100 medarbejdere er inkluderet i leasingkontrakten. Det kan i 

almindelighed argumenteres for at de 100 medarbejdere er en del af et serviceelement.  
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Men Selskab GHI har konstateret at på grund af IFRS 16 er deres balance blevet forringet. Da 

Selskab GHI balance er forringet, har selskabet indregnet hele kontrakten på balancen. 

Hermed indregnes omkostninger forbundet med de 100 medarbejder også på balancen, 

hvilket gør at EBITDA forbedres yderligere.  

 

I eksempel 8.3 flyttes omkostninger som burde være knyttet til resultatopgørelse ned til balancen. Tankegangen 

er at balancen er i forvejen forringet, derfor kan man ligeså godt forringe den yderligere, mens EBITDA 

forbedres. Casper S. Hamilton (Bilag 4) bekræfter, at der i praksis er flere, som aktiverer serviceelementet 

sammen med leasingkontrakterne:   

 

”Der er eksempelvis indenfor detailbranchen nogle virksomheder, som har sådan et centerbidrag, som kan 

være en form for service fra center. Hvor centerbidraget kan gå til noget fælles reklame eller lignende. Så i 

stedet for at udskille serviceelementet, så smider man bare det hele ned på balancen.” (Bilag 4) 

 

8.5.3 Kritik i forbindelse med for mange valgmuligheder  

Udover undtagelsesreglerne er der mange valgmuligheder ved IFRS 16. Et selskab kan godt vælge at indregne 

low value- og short term-leasingkontrakter på deres balance. Dette gør, at selskaberne selv kan vælge, om de 

rent faktisk vil forringe balancen yderligere. Balancen og de tilhørende nøgletal er allerede forringet væsentligt. 

For at forbedre EBTIDA-marginen kan et selskab vælge at indregne low value- og short term-

leasingkontrakter. I forhold til værdiansættelse har man anvendt nøgletallet EBITDA, og selskaber kan have 

incitament til at aktivere flere leasingkontrakter på balancen, så nøgletallet forbedres. Jørgen Blom (Bilag 1) 

nævner eksempelvis:  

 

”I værdiansættelsesområdet har man brugt meget EBITDA ganget et eller andet fakta. Og EBITDA bliver jo 

forbedret i forbindelse med det her fordi du griffer operationel leasing ned til afskrivninger og renter. Og det 

er der nogle der har set lyset i og synes at det er fantastisk at få alt det her lort på balancen og i forvejen så 

er balancen ødelagt, så kan vi ligeså godt tage det gode fra denne her standard og sige nu får vi forbedret 

både EBITDA og EBIT” 

 

I forhold til eksempel 8.3, kan nogen selskaber vælge at aktivere serviceelementet på balancen, hvorimod 

andre selskaber indregner det i resultatopgørelse. Ifølge Jørgen Blom (Bilag 1) ødelægger valgmulighederne 

selve ideen vedrørende sammenligeligheden mellem selskaberne. Det bør understreges, at beløbet 

vedrørende valgmulighederne ikke nødvendigvis er væsentligt for regnskabsbruger. 
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8.6 Udfordringer ved IFRS 16  

Som det konkluderes i analyserne, vil IFRS 16 regnskabsmæssigt have større indflydelse på selskabers 

regnskabsposter og nøgletal, men regnskabsbruger skal vænne sig til de nye niveauer. Udover at IFRS 16 

påvirker regnskabsposter og nøgletal giver IFRS 16 nogle praktiske udfordringer, heraf kan nævnes:  

- Leasingadministration  

- Skønsmæssige vurderinger  

- Låne covenants-aftaler  

- Modificeret retrospektiv metode  

8.6.1 Udfordringer ved leasingadministration 

Hvis man sammenligner leasing af et aktiv og køb af et aktiv, er der en væsentlig forskel, når det skal indregnes. 

Hvis der ses på et anlægskartotek ved køb af et aktiv, så købes aktivet, der afskrives på det, og hen ad vejen 

kan det være, at afskrivningsperioden ændres. Men som forklaret tidligere ved leasing af et aktiv, skal man 

genmåle og revurdere en masse faktorer igennem aktivets levetid efter IFRS 16. Et almindeligt anlægskartotek 

vil ikke altid være tilstrækkeligt til at håndtere dette. Jørgen Blom (Bilag 1) mener, at ved IFRS 16 bliver 

selskabers leasingadministration udfordret. Ved leasingadministration forstås selskabernes systemer, processer 

og kontroller, som håndterer deres leasingkontrakter. Casper S. Hamilton (Bilag 4) bekræfter, at de kunder, 

han har hjulpet med implementeringen af IFRS 16, der har deres systemer, processer og kontroller som 

varetager leasingkontrakterne blevet udfordret. Særligt i forhold til hvilke IT-løsninger og modeller man skal 

anvende. 

 

Uanset om selskaber i forvejen har en velorganiseret leasingadministration, regnskabsfunktioner, programmer 

og lignende, så har IFRS 16 medført at deres leasingadministration skulle ændres for at opfylde IFRS 16’s 

kriterier. De selskaber, som ønsker at minimere virkningen af IFRS 16 regnskabsmæssigt, kan adskille 

serviceelementer fra deres leasingkontrakter, men for at kunne adskille disse, kræver det, at selskaberne har 

robuste processorer, som kan identificere og redegør for de separate elementer. Programmer hjælper med at 

akkumulere data og udføre beregningerne, men intet program kan indtil nu foretage en kritisk vurdering eller 

skøn af leasingkontrakter. Dette udfordrer selskabers leasingadministration (EY, 2016, s. 19-20). I en kort 

telefonsamtale (den 26. februar 2019) med Allan Berg (Director, Group Reporting and Consolidation) fra DSV 

bekræftede han, at IFRS 16 gør det hele mere besværligt og der er som sådan ikke noget, der har ændret sig 

driftsmæssigt med standarden. Størstedelen af de selskaber, som Casper S. Hamilton (Bilag 4) har rådgivet i 

forbindelse med IFRS 16, har udtrykt samme holdning som DSV.  

Det bør tilføjes, at flere af de selskaber som aflægger regnskaber efter IFRS, ikke nødvendigvis har samme 

kapacitet som DSV og ISS. Ikke alle har en effektiv leasingadministration i forvejen og flere kan hellere ikke 

uden videre investere et par millioner på nye systemer, som kan varetage deres leasingkontrakter. IFRS 16 er 

administrativ tung og udfordrer også selskaberne økonomisk ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 4).  
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8.6.2 Udfordring ved skønsmæssige vurderinger 

I IFRS 16 er der en masse skøn, vurderinger og evalueringer, der skal tages højde for. IFRS 16 udfordrer 

selskaber i form af en større grad af vurderinger. Heraf hvorledes diskonteringsfaktoren skal opgøres samt 

længden på leasingperioden. Særligt bliver danske selskaber udfordret når leasingperioden skal bestemmes for 

ejendomme og leasede lokaler på baggrund af dansk lovgivning på området.  

 

Jørgen Blom (Bilag 1) nævner, at det kan være vanskeligt og udfordrende for selskaberne at vurdere, hvor 

længe de forventer at sidde i et lejemål. Selvom historikken har talt for, at man har siddet i et lejemål i x antal 

år, kan dette ikke være nok til at vurdere fremtiden. I forlængelse af dette nævner Casper S. Hamilton (Bilag 

4) at i Danmark bliver selskaber særligt udfordret på grund af det særlige beskyttelseshensyn der er til lejere i 

erhvervslejelovgivningen:  

 

”Ja, det her skøn over perioden, vil jeg tilføje at det er et kendt dansk fænomen. I mange andre lande har 

man kontrakter med en udløbsdato. Det er et særligt dansk fænomen at vi har den her dansk 

erhvervslejelovgivning, som beskytter lejer at udlejer ikke kan opsige en kontrakt. Så det her skøn bliver 

særligt stort i Danmark i forhold til andre steder.” 

 

Det andet som udfordrer selskaberne ved IFRS 16 er hvorledes de skal håndtere ændringer i kontrakter. Dette 

er ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 4) en af de største udfordringer ved IFRS 16.  

Ikke alle selskaber besidder kompetente medarbejder eller IFRS-specialister, hvorfor de kan være nødsaget til 

at tilmelde deres medarbejdere et vist antal kurser, så de er i stand til at kunne vurdere leasingkontrakter korrekt 

efter IFRS 16 (EY, 2016, s. 20). Det er ikke sikkert at kurserne er tilstrækkelige, hvorfor nogle selskaber kan 

være nødsaget til at få noget konsulenthjælp. Det bør haves i mente at ikke alle selskaber har økonomisk 

rådighed til at anvende kapital på at tilrettelægge sig IFRS 16 ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 4).  
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8.6.3 Udfordringer i forhold til låne covenants-aftaler  

I forhold til at regnskabsposterne og nøgletallene blev ændret i analysen, kan det argumenteres for at selskabs 

låne covenants-aftale vil blive ændret. Som forklaret tidligere er IFRS 16 en regnskabsmæssige øvelse, hvor 

øvelsen er at få alle leasingkontrakter på balancen. Udover at IFRS 16 er administrativ tung, påvirker den ikke 

selskabers daglige drift. Regnskabsbruger skal vænne sig til nye niveauer for regnskabstallene. Derfor burde 

selskaber låne covenants ikke blive ændret. Som Casper S. Hamilton (Bilag 4) nævner:  

 

”Regnskabsbruger har tidligere bare lagt leasingkontrakter til eller fra i deres analyser. De har selv justeret 

på dem. Nogle har i deres analyse trukket de finansielle leasingkontrakter fra. Andre har lagt de 

operationelle leasingkontrakter til.” 

 

På trods af dette, kan det ikke udelukkes at regnskabsbruger i deres analyser tidligere ikke forventede, at 

nøgletallene ville udvikle sig, som de har gjort under IFRS 16. Derfor kan det ikke udelukkes, at nogle 

selskaber kan være nødsaget til at forhandle nye låne covenants-aftaler efter implementeringen af IFRS 16. 

 

8.6.4 Udfordringer og ulemper ved modificeret retrospektiv metode  

IFRS 16 trådte i kraft pr. 1 januar 2019. Efter IFRS 16 kan selskaberne indregne leasingkontrakter efter den 

modificerede retrospektive metode. I praksis er det den metode mange selskaber har valgt at bruge ifølge 

Casper S. Hamilton (Bilag 4). Det betyder, at når selskaber skal indregne deres operationelle leasingkontrakter 

efter IFRS 16, vil der være et knæk mellem regnskabsårene 2018 og 2019. Eksempelvis vil der være et større 

ændring for EBITDA, aktiver, gældsforpligtelser mm., hvilket vil ændre på en række nøgletal. Ændringen i 

nøgletallene skyldes ændringen i indregningsmetoden. Knækket mellem regnskabsårene 2018 og 2019, har 

konsekvenser for regnskabsbruger, da regnskabsbruger ikke kan sammenligne perioderne. Det større knæk 

mellem 2018 og 2019 vil ikke være retvisende. 

Selskaberne kan vælge den fuldkomne retrospektive model, men dette forventes ikke, idet der er større 

administrative udfordringer ved at forsøge at indregne tidligere operationelle leasingkontrakter i balancen, 

mener både Jørgen Blom (Bilag 1) og Casper S. Hamilton (Bilag 4). Som nævnt i kapitel 6 overvejede DSV 

at bruge denne model, men i deres årsrapport 2018 nævner de, at de vil anvende den modificerede retrospektive 

metode (DSV, 2019, s. 51).  
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8.7 Delkonklusion  

Det konkluderes, at IFRS 16 afhjælper kritikken af IAS 17. Regnskabsbrugerens informationsbehov bliver 

bedre dækket. Der er nu større sammenlignelighed med, hvordan leasingkontrakter bliver behandlet 

regnskabsmæssigt, og IFRS 16 er i sin helhed heller ikke i strid med IASB- begrebsrammen for et aktiv og 

gældsforpligtelser.  

 

Jørgen Blom (Bilag 1) var meget kritisk overfor undtagelsesreglerne og valgmulighederne i IFRS 16. Som 

beskrevet i dette kapitel havde Jørgen Blom en masse teoretiske eksempler på hvorledes selskaber kunne undgå 

at aktivere leasingkontrakter, men som forklaret i dette kapitel er Jørgen Bloms eksempler gode teoretiske, 

men ikke realistiske når det kommer til praksis. Det må konstateres, at de mange valgmuligheder i IFRS 16 

ødelægger ideen vedrørende sammenligneligheden mellem selskaberne, men det er uvist, hvor væsentligt dette 

er for regnskabsbruger.  

I praksis udfordrer IFRS 16 selskaberne gevaldigt. Af de selskaber Casper S. Hamilton har rådgivet vedrørende 

IFRS 16, har standarden været besværlig at anvende og meget administrativ tung. Standarden er i teorien 

tilrettelagt således, at IAS 17 kritikpunkter bliver afhjulpet, men i praksis har den indtil videre været vanskelig 

at anvende. Standarden trådte i kraft pr. 1 januar 2019, derfor det er forventeligt, at den i starten er vanskelig 

at anvende og dette kan udfordre selskaberne. Men når selskaberne får tilpasset sine systemer mm., kan det 

forventes at den bliver mindre udfordrende at anvende ifølge Casper S. Hamilton (Bilag 4).  

I forhold til Jørgen Blom forudsigelse om, at selskaber vil indgå flere servicekontrakter fremfor leasing, har 

Casper S. Hamilton indtil nu ikke oplevet at selskaber udskifter leasing med service i praksis.  

 

Ved indregning efter den modificerede retrospektive metode, vil der ved det første regnskabsår ikke være 

muligt for regnskabsbruger at sammenligne regnskabsposter og nøgletal i forhold til tidligere år. Men efter et 

par år, hvor leasingkontrakterne er blevet indregnet efter IFRS 16, vil denne udfordring blive løst.  

IFRS 16 stiller større krav til selskaberne, når de indregner leasingkontrakter, og disse krav tilgodeser 

regnskabsbrugerne. På trods af IFRS 16’s kritik og udfordringer må det konkluderes, at man med denne 

standard opnår en mere troværdig repræsentation af selskabers finansielle stilling og større gennemskuelighed 

vedrørende selskabers økonomiske gearing og kapitalanvendelse.  
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9.0 Konklusion 

Denne afhandling havde til formål at besvare, hvilken effekt IFRS 16 har på selskaber. For at kunne besvare 

dette begyndte afhandlingen med at forklare, hvorledes leasingkontrakter blev behandlet efter IAS 17. Efter 

IAS 17 havde vi: 

1. Finansielle leasingkontrakter blev indregnet i balancen som et leasingaktiv med en tilhørende 

gældsforpligtelse, hvor afskrivningerne og renteomkostningerne blev omkostningsført i 

resultatopgørelsen.  

2. Operationelle leasingkontrakter blev direkte omkostningsført på resultatopgørelsen over 

leasingperioden. 

 

IAS 17 blev kritiseret for ikke at opfylde regnskabsbrugerens informationsbehov og for den subjektive 

helhedsvurdering ved klassifikation mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter – to forskellige 

regnskabsmodeller for sammenlignelige leasingkontrakter. Kritikken har været, at operationelle 

leasingkontrakter blev holdt udenfor balancen, selvom de opfyldte IASB-kriterier for et aktiv og en 

forpligtelse. 

 

Kritikken resulterede i, at IASB i mere end et årti har arbejdet på udarbejdelse af en ny leasingstandard, IFRS 

16, som trådte i kraft i 1. januar 2019. Den primære forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 er, at den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter er blevet mere ensartet. Alle leasingkontrakter på nær short 

term og low value kontrakter skal indregnes på balancen.  

For at vurdere, hvorledes selskaberne ville blive påvirket af IFRS 16, blev der valgt to case-virksomheder, 

nemlig DSV og ISS. Ved DSV indregnede man alle de operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16 og så på, 

hvorledes regnskabsposter og nøgletal blev påvirket. Heraf holdt man beregningerne op mod DSV’s egne 

forventninger til IFRS 16. Ved ISS indregnede man alle de operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16 og 

så, hvorledes regnskabsposter og nøgletal blev påvirket. Ved ISS blev der udarbejdet et best case- og worst 

case-scenarie. Ud fra analysen af casevirksomhederne konkluderes det, at IFRS 16 påvirker selskabernes 

regnskabsposter og nøgletal væsentligt. De nøgletal, som udelukkende hørte til resultatopgørelsen, blev 

forbedret, hvorimod de nøgletal, som hørte til balancen, blev forringet.  

 

Det kan konkluderes at størrelsen af de operationelle leasingkontrakter har en væsentlig indflydelse på, hvor 

meget regnskabsposterne og nøgletallene ændrer sig for et selskab. DSV opererer i transportbranchen, hvor 

det er forventeligt at selskaber har mange operationelle leasingkontrakter. ISS derimod opererer i en branche, 

hvor man sammenlignet med DSV har færre operationelle leasingkontrakter. Størrelsen af de operationelle 

leasingkontrakter har en betydelig indflydelse på ændringen i regnskabsposterne og nøgletallene.  
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På trods af at regnskabsposter og nøgletal ændres, skal det understreges at IFRS 16 er en regnskabsmæssige 

øvelse, hvor de operationelle leasingkontrakter flyttes til balancen. Der har ikke været en tilgang i selskabets 

aktiver og gældsforpligtelser. Det er kun den regnskabsmæssige behandling, som har ændret sig og forårsaget 

ændring i regnskabsposter og nøgletal. Afhængig af hvilken branche regnskabsbruger analyserer, må der 

forventes at der fremover skal være nye niveauer for nøgletallene.  

Af de udfordringer, som selskaberne har mødt ved implementeringen af IFRS 16, kan nævnes byrden på 

leasingadministration og skønsmæssige vurderinger i forhold til indregning af leasingkontrakter. Selskabernes 

største opgave har været at få bygget en administration op, som der kan omstille sig fra IAS 17 til IFRS 16’s 

bestemmelser.  

 

På trods af IFRS 16’s udfordringer må det konkluderes, at denne standard har afhjulpet IAS 17’s kritikpunkter, 

og at man med denne standard opnår en mere troværdig repræsentation af selskabers finansielle stilling. Man 

opnår en større gennemskuelighed vedrørende selskabers økonomiske gearing og kapitalanvendelse.  

 

I 2008 sagde den tidligere formand for IASB, Sir David Tweedie, i en tale:  

 

“One of my great ambitions before I die 

is to fly in an aircraft 

that is on an airline’s balance sheet.” (IAA, 2008, s. 5) 

 

Når regnskabsåret 2019 er lukket, og årsrapporten for 2019 bliver offentliggjort i 2020, kan det forventes, at 

en af Sir David Tweedies større ambitioner bliver opfyldt.  
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10.0 Perspektivering 

Denne afhandling har haft fokus på hvilken effekt IFRS 16 vil få for selskabers regnskaber. Afhandlingen har 

indledningsvis gennemgået IAS 17 og IFRS 16 og fremvist heraf forskelle og ligheder mellem standarderne.  

 

Herefter er der blevet analyseret, hvilken effekt IFRS 16 vil have på DSV’s og ISS’ regnskaber. I disse analyser 

blev det klargjort at begge selskaber EBITDA steg ved at indregne operationelle leasingkontrakter efter IFRS 

16. EBITDA er et nøgletal som anvendes til værdiansættelse af selskaber, hvorfor det kunne være interessant 

at undersøge, hvilken effekt indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16 har på værdiansættelsen. I 

sammenhæng med dette ville det være interessant at undersøge om analytikere har ændret deres perspektiv på 

værdiansættelse af selskaber efter ikrafttræden af IFRS 16. 

 

I interviewet med Casper S. Hamilton (Bilag 4) nævner han, at regnskabsbruger i forvejen har taget højde for 

alle leasingkontrakter. Derfor kunne det være interessant at analysere, hvorledes regnskabsbrugernes analyser 

ændrer sig, og om deres beslutningstagen ændres på grund af IFRS 16. 

 

Efterfulgt af analyserne blev der i afhandlingens kapitel 8 diskuteret hvilke udfordringer IFRS 16 har medført 

for selskaber. En af udfordringerne som er blevet nævnt, er presset på leasingadministrationen. I forlængelse 

af leasingadministration kunne en anden interessant problemstilling være at undersøge, hvilke udfordringer 

IFRS 16 har medført på nogle bestemte casevirksomheders leasingadministration og heraf vurdere om IFRS 

16 er for kompleks og administrationsbyrden er for tung for regnskabsaflægger. I forlængelse med dette 

diskutere, hvor balancen bør være mellem regnskabsaflæggers administrative byrde og regnskabsbrugers 

informationsbehov.  
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12.0 Bilag 

 

Bilagsoversigt: 

Bilag 1 - Interview – Jørgen Blom 5. februar 2019 

Bilag 2 - Beregninger for DSV ved implementering af IFRS 16 

Bilag 3 - Beregninger for ISS ved implementering af IFRS 16 

Bilag 4 - Interview – Casper S. Hamilton 1. maj 2019  
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Bilag 1 Interview – Jørgen Blom 5. februar 2019 

A: Lige til at starte med, så har vi i vores speciale tænkt os at skrive om IFRS 16. Grunden til at vi valgte den 

er, at standarden gælder fra 1. januar 2019 af. Nu kan man også sige, at den er lidt hot og nu er det sådan lidt, 

at alle snakker om den - hvad er det for noget, der kan komme? Og hvilke problemer det kommer til at give.  

J: Ja 

 

A: Allerede lige til det første, hvis man læser generelt kan man godt høre, at der er mange der mener, at der 

har været nogle problemer forbundet med IAS 17. Nu vil vi gerne høre, hvad for nogle problemer, der har 

været med IAS 17. Men også hvad du vil mene, der måske har været det største problem, eller hvad der har 

været kritikpunktet, ud fra din holdning, hvis du bare lige skulle opsummere noget. Hvis vi lige starter der.  

J: Altså det væsentligste, det vil jeg sige er jo, at jeg tænker måske oprindeligt at starte med IAS 17 og 

sige, at der er nogle ting som er langtidskontrakter og noget er måske korttids. Altså jeg tænker, hvis 

du skal leje et stilads til at male din facade, så er det noget der måske varer en uge eller 14 dage, hvor 

det ligesom om at det er sådan to yderpunkter, hvor man godt kan sige noget af det kan være finansielt, 

der måske skulle på balancen. Noget af det kunne godt være, hvor man sagde det sgu ligegyldigt det er 

virkeligheden at sidestille med at købe en service, hvor det ville være fuldstændigt over kill at tage det 

på balancen ikke? 

J: Men det der er sket med ia 17 det er, at alle kontrakter de ligger sådan lige på en knivsæk mellem 

finansiel og operationel. Fordi regnskabsaflægger eller leasingtager har ustyrlig meget fokus på at få 

det her af balancen og ikke have en overbalance finansiering. Modsætningsvis har leasinggiver som 

oftest er pengeinstitutter osv. De vil på den ene side gerne sælge operationel leasing fordi det er noget 

kunderne bliver glade for, på den anden side så vil de helst have det som finansielt leasing fordi i forhold 

til deres soliditet og kapitaldækning, så er det meget rare at have tilgodehavender eller have et 

driftsaktiv. Så på den ene side tror jeg egentlig lidt fræk, at man kan sige finansielle virksomheder har 

solgt et eller andet, som måske ikke lige var det som de troede det var. De vil gerne sælge operationelt, 

men de vil egentlig gerne selv have det som finansielt.   

 

A: Hvis man også ser på noget af den kritik IAS 17 har fået, i forhold til regnskabsbrugerens 

informationsbehov, tidligere så kunne regnskabsbrugeren selv sidde og beregne, og prøve at lægge operation 

leasing ned i balancen. Mener du, at IFRS 16 opfylder regnskabsbrugerens informationsbehov? 

J: Man kan sige, hvis vi taler i ideel situationen, hvis man havde nogle korte aftaler efter IAS 17 som 

var udenfor balancen og noget var mere, så kunne man sige, at det ikke var et voldsomt beløb, der stod 

oppe ved note 34, men i og med at det er klasket sammen til at være noget, der ligger i en gråzone, så er 

der mange selskaber, som pludselige har store off-balance forpligtelser som ikke er med og det gør jo, 

at det et eller andet sted er svært at sammenligne dem, som har købt aktiver og dem som vælger 
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operationelt lease. En af de væsentligste ting er også kritikpunkter til IAS 17 er de her høje grad af skøn 

i forhold til at finde ud af: er det operationelt eller finansielt? Og især når det bliver presset op på den 

knivsæk og jeg har selv været med til at forhandle nogle ting, hvor man godt kan mærke man flytter 

risici, når du skal have noget off-balance eller on balancen og det gør ondt på parterne, fordi du flytter 

noget der virkelig betyder noget. Det er ikke bare et spørgsmål om regnskabsmæssigt at have det af 

balancen eller på balancen. Så det bliver til nogle åndssvage slagsmål engang i mellem. Men altså jeg vil 

sige at hele den grundlæggende tankegang med IFRS 16 er smuk, man kan så godt være i tvivl om man 

når det med alle de undtagelser der er i IFRS 16. 

 

A: Hvad mener du med at man når det? 

J: Jamen fordi der er så mange praktiske undtagelser i IFRS 16. Altså der er jo stadigvæk høj grad af 

skøn, hvis du tænker på husleje aftaler, hvor man skal ind og skønne, hvor lang tid har du lyst til at 

blive i denne her ejendom? Hvor meget skal jeg kapitalisere? Og en hel masse ting. Jeg tror, at vi 

kommer igennem dem, når vi tager de næste par spørgsmål. Men der er masse trade-off i IFRS 16, som 

man måske har gjort af cost-benefit hensyn osv. Nogle ting har man jo også gjort f.eks. De her low value 

assets og short term leases, hvor man måske reelt nok har sagt, her med IFRS 16 pålægger vi jo masser 

virksomheder en hel masse mere ind i anlægskartoteket og skal styre det. Hvor man kan sige, man har 

praktisk taget hensyn til fordi man så har sagt alt hvad der hedder mobiltelefoner og pc kan vi heldigvis 

lade være med at tage off-balance stadigvæk ikke, fordi det ville administrativt være voldsomt.  

 

A: Det var også der hvor IASB var ude og undersøge, hvor mange virksomheder eller selskaber der var, som 

nu havde en masse små aktiver, og hvor meget det administrativt vil koste dem at få de små low assets på 

balancen. 

J: Ja der er lavet en cost benefit der. 

A: Lige præcis 

J: Hvor man kan sige, er det fair? Og det er i virkeligheden en anden tilgang til det man for eksempel 

har om små aktiver ikke? Fordi små aktiver er generelt et væsentlighedsbegreb som man bruger, hvor 

man siger, kan vi leve med de her aktiver? Altså hvis vi forestiller os, at man renoverer et hotel 

eksempelvis, skifter alle møbler ud, og alt hvad du installerer småaktiver, så vil du jo under normale 

omstændigheder sige: jamen det her, det er så voldsomt, så det er udover væsentlighedsniveauet og 

derfor vil vi aktivere det, afskrive det, det giver mening. Low value er lavet på den måde, at det uanset 

hvor meget du har, så kører du det bare i driften, så skal du i stedet for at oplyse omkring det, hvor 

meget der er kørt i driften. Så det er ikke sådan en sædvanlig væsentlighedsvurdering. Så det er trade-

off. 
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E: Så i forlængelse med det her spørgsmål, var du positiv i forhold til IFRS 16, da den skaber større transparens, 

men hvordan gør den det? Og mener du stadigvæk, at den gør det i forhold til IAS 17? 

J: Hvis vi tager en virksomhed som DSV, som er berømt for at være den virksomhed i Danmark, der 

nok har flest off-balance forpligtelser. Så synes jeg netop det her med, at man trods alt får noget 

sammenligning i, hvad er gældsforpligtelser på balancen. Så netop denne her sammenligning mellem 

dem, der vælger at købe og dem der vælger at lease, synes jeg er med til at sige, at det er den rigtige vej 

at gå med IFRS 16. 

 

E: Mener du så, at det er et mere retvisende billede af selskabers regnskaber? 

J: Det vil jeg mene, ja, sådan som IAS 17 har udviklet sig til at være de her kæmpe forpligtelser, der 

bare står og ikke bare stilads, der bliver lejet i 14 dage osv. Der kommer mere og mere. Og i 

virkeligheden så har vores erfaringer fra de første øvelser med implementering med IFRS 16 siger jo, 

at de her oplysninger, der er off-balance har ikke fået den samme kærlighed, som man ville have givet 

det, hvis det skulle været inde i bøgerne. Det vil sige, at det bliver sådan lavet lidt fuldstændigheden af 

det er sådan som så, fordi mange koncerner har faktisk ikke haft styr på, hvor meget der bliver leaset. 

Altså selvfølgelig har man styr på det der bliver købt, men man har ikke altid haft styr på, at man har 

fanget en leasingkontrakt ude i en dattervirksomhed, hvis man ikke sådan lige nødvendigvis har været 

deres omkostninger igennem og set det. Man skal jo også tænke på, hvis man tænker offentligt regnskab, 

så er der nogle gange en skelnen mellem, hvornår skal det på anlægsbudget eller hvornår er det en 

anlægsinvestering, og hvornår kan du trille det igennem som en driftsomkostning. I det offentlige 

system, der er det mange gange noget nemmere at tage en driftsomkostning igennem end noget, der skal 

på anlægsbudget. Der har man nogle gange offensivt brugt operationel leasing til at gøre det nemmere 

for at få beslutningen igennem.  

A: Ja okay. 

J: Ja, men når der er forskel beslutningsprocessen og det er jo sådan set lidt ulogisk kan man sige, fordi 

nu bliver det jo sådan, at alt skidtet kommer på balancen og det vil jo sige, at det bliver synligt, at man 

har indgået en leasing aftale medmindre den falder ud af andre årsager. Så det synes jeg jo egentligt er 

positivt, at der ikke ligger noget beslutning i, at man vælger det ene frem for det andet. Men man kan 

jo stadigvæk sige, at der er gode incitamenter til at bruge leasing fordi man er mere uafhængig, og nogle 

steder kan du slet ikke købe, jeg tænker på alle de her detail koncerner. De er ude at have en masse 

lejemål, det er jo nok sjældent ude og købe ejerlejligheder til butikker. Så fleksibiliteten er der 

stadigvæk.  
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A: Men nu kommer du ind på det her med at kunne finansiere. Tror du så ikke på, at nu hvor det hele kommer 

på balancen, vil der måske så være nogle selskaber, der vil sidde der og tænke nu hvor det alligevel kommer 

på balancen, så vil vi måske hellere finansiere fremfor at lease. Tror du stadigvæk, at de heller vil lease? 

E: Eller tror du der er nogle brancher, som vil ændre det? 

J: Ja altså, man kan jo sige, at det at købe, hvis vi altså kigger helt banalt på et anlægskartotek, så det 

at købe et aktiv det er sjældent en kæmpe udfordring for selve alle i systemet fordi du køber, du 

afskriver på det, du kan måske ændre nogle afskrivningsperioder hen af vejen, nogle skøn osv. Men det 

for leasing er ikke bare lige i forhold til anlægskartotek fordi der er de her krav om, at du skal 

gennemmåle, revurdere, du skal gøre en masse ting over aktivets levetid. Det har jo betydet, at der har 

været en masse, der har været ude at investere i særlige systemer til leasing fordi det almindelige 

anlægskartotek ikke lige var tilstrækkeligt til at håndtere leasing. Det kunne jo godt tale for, at der 

administrativt er gode argumenter for at købe i stedet for at lease. Men omvendt er der også stadigvæk 

hele digitaliseringen, alt det der sker lige i øjeblikket, transformationen, vi kan se hvad der sker med 

retail i det hele taget osv. Altså det er rigtig smart at være i gildet øjeblikket fordi der er ingen, der ved 

hvordan du ser ud i overmorgen osv. Det er meget, der trækker i leasingretningen at være fleksibel og 

kan afvikle sine kontakter uden at have en masse forpligtelser. 

A: Leasing har stadigvæk nogle fordele?  

J: Ja det synes jeg. Altså hvis man tager for eksempel Novo Nordisk, ved jeg at de leaser alle deres 

firmabiler, og de synes jo et eller andet sted, at det er pisse irriterende og skal til at tage det på balancen, 

og de gør det jo af en grund, det er fordi de siger det har ikke noget med vores core business at gøre, 

men vi vil gerne have at vores medarbejdere har denne her mulighed. Nu skal vi til at have gud ved hvor 

mange tusind biler på balancen der skal til at administrere det show der. Men stadigvæk ligger der 

nogle ydelser i at have leasingaftale f.eks. Det her med, at du kan komme på værksted, det her med at 

du kan få vinterdæk på, der er nogle der administrerer, hvis du får en forsikringsskade, der ligger en 

masse administration omkring det der, som jeg tror på Novo Nordisk vil sige, det er også ligegyldigt og 

derfor vil vi stadigvæk gerne vælge at lease. Hvis vi tager bilerne igen er der også hele den der 

transformation, der hedder overgangen til elbiler eller til hybrid, hvad fanden sker der med dieselbiler, 

så er der ingen der får lov til at køre i dem længere og på den måde kan det også være super at have 

leasing og bare aflevere lortet den dag, du ikke længere må køre i din bil. 

 

E: Regnskabsbrugerens beslutning i forhold til økonomisk beslutning, nu hvor mange ting kommer op på 

balancen og ikke længere er i resultatopgørelsen, tror du det vil ændre sig i forhold til hvordan 

regnskabsbrugeren vil tage sine beslutninger? 

J: Altså nu siger i regnskabsbruger det simpelthen 

E: Banker, investorer mv. Fordi nøgletallene ændrer sig, eller har de vidst det inderst inde? 
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A: Det også mere den beslutning, de tager. Vil der ske noget nu, hvor det kommer til at aflægge efter IFRS 

16? 

J: Altså der er nogle nøgletal, som på en eller anden måde må finde et andet niveau fra det man har 

været vant til. I værdiansættelsesområdet har man brugt meget EBITDA ganget et eller andet fakta. Og 

EBITDA bliver jo forbedret i forbindelse med det her fordi du griffer operationel leasing ned til 

afskrivninger og renter. Og det er der nogle der har set lyset i og synes at det er fantastisk at få alt det 

her lort på balancen og i forvejen så er balancen ødelagt, så kan vi ligeså godt tage det gode fra denne 

her standard og sige nu får vi forbedret både EBITDA og EBIT, og det der er faktisk er nogen, der har 

været inde og spørge: kan vi ikke også implementere den under årsregnskabsloven og få alt det der fordi 

balancen er jo som sagt ødelagt. Så det er der nogle, der har fokus på, men sådan helt generelt er der 

nogle bruger som må vænne sig til nogle andre niveauer for soliditet, nogle andre gældgrader, nogle 

andre overskudsgrader og return of investment capital, og basic capital. Men det jo et spørgsmål om, 

det der er en udfordring lige nu tror jeg er, at alle de børsnoterede skal komme ud og kommunikere, så 

nogle af de ting de har fokuseret på tidligere, der må de jo sige, at hvis de skal munde nogle forventninger 

ud, så skal det jo sådan lige tage hensyn til, at denne her standard kommer. 

 

A: Så kan man sige, hvis man ser på eksempelvis SAS eller de andre selskaber, der bliver meget påvirket af 

det, der kan vi allerede fra sidste års regnskaber se, at de kommenterer, at IFRS 16 er på vej og den vil have 

en rimelig stor betydning, allerede i deres regnskaber for 2017. 

J: Ja, men altså det der er særligt udfordrende er, at normalt så ændrer man regnskabspraksis med 

tilbagevirkende kraft, og denne her standard har jo mulighed for, at du laver den der modified 

perspective og det vil altså sige, at du udregner alt fra 1. Januar 2019 og så spoler du bare frem, og det 

vil altså sige, at du får sådan et knæk imellem 18 og 19. Så der ligger en eller anden god 

kommunikationsopgave i at lave det der spring og fortælle markedet, hvad sker der  nu, og hvordan 

flytter vores nøgletal sig.  

E: I forlængelse af det, du har nævnt med EBIT og EBITDA, tror du så, at man vil bruge andre nøgletal når 

man værdiansætter? 

J: Ja allerede har vi set, at der er nogle, der er holdt op med at bruge EBITDA og simpelthen bruger 

nogle andre fordi vi kan ikke styre det. Altså hvis vi lige pludselig har indgået en masse leasingaftaler, 

jamen så kan vi simpelthen ikke lige nu i hvert fald. 

 

A: Hvis vi bare lige skulle opsummere det. Nu er du kommet ind på nogle udfordringer og fordele, men kunne 

du bare lige nævne de to største udfordringer og to største fordele ved IFRS 16, hvis du bare lige skulle sige 

det. 
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J: altså den største fordel det ved IFRS 16 er altså sammenlignelighed synes jeg. Ulemperne lige nu er, 

at vi skal vænne os til et andet niveau for nøgletallene, regnskaber kommer til at se lidt anderledes ud, 

og så synes jeg, at der er mange valgmuligheder ved i IFRS 16 som gør, at det ikke helt bliver så godt 

som man kunne have håbet.  

 

A: Vil du egentlig mene, at de kritikpunkter IAS 17 fik, dækker IFRS 16 de her kritikpunkter? Vi har måske 

været lidt inde på det, men kommer IFRS 16 ind og dækker dem eller forventede man måske, at IFRS 16 skulle 

kunne dække mere eller? 

J: Nej altså man kan jo sige, at hele det store spørgsmål i IAS 17, der har været, var klassifikation 

mellem finansiel og operationel den er væk, den er jo slettet fra jordoverfladen, så den behøver du ikke. 

Så skal du koncentrere dig om det er en leasingaftale eller om det er noget andet end en leasingaftale. 

Du har altså flyttet problemstillingen. Nu har du bare sagt alle leasingaftaler skal principielt på 

balancen som udgangspunkt. Men hvad sker der så? Det næste bliver, at du går hen og kigger på hvad 

er så en serviceydelse, fordi det store spørgsmål det er jo, køber du service som du kan holde uden for 

balancen? Det gør du normalt med service, eller er det i virkeligheden altså fordi 

klassifikationsspørgsmålet har egentligt flyttet hen til at være mellem service kontra leasing. Og der er 

nogle virksomheder som kunne sige, ved du hvad? Jeg har ikke et specifikt aktiv som vi har til rådighed, 

vi vil bare købe kapacitet. Vi køber et eller andet, vi sgu ligeglade, altså vi skal have vores IT håndteret, 

men det behøver ikke at være en bestemt IBM server, der styrer det. Vi skal bare sørge for, at vi har en 

kapacitet, der svarer til så og så mange TB, så det kunne blive det nye, altså det nye off-balance problem. 

 

E: I forhold til det, tænker jeg også i forhold til biler. Der er et bestemt aktiv, når man leaser en bil, men man 

kan så også lave en kontrakt med, at jeg skal bruge en eller anden bil fra den forhandler. Så det også en 

serviceaftale? 

J: Jamen altså du kan sammenligne med de der delebiler, der er derude. Altså hvis du går ned og tager 

sådan en der, så der ingen tvivl om, at du bare har købt en service, fordi du skal bare fra a til b og du 

har bare valgt den bil, der er i nærheden, så du har jo ikke bestemt, at det skal være en BMW eller 

Skoda eller andet, så den ville jo være i kategorien service. Man har faktisk gjort meget ud af at skelne. 

Der er mange kriterier der siger, at det skal være bestemte aktiver, du skal kontrollere det her aktiv i 

hele leasingperioden, så man har sat nogle guidelines for, hvordan man skelner mellem leasing og 

service, men det kan godt være, at problemstillingerne flytter sig derhen, hvis man stadigvæk er 

fokuseret på, at ville have noget off-balance, så ingen tvivl om, at hvis man indgår en rengøringsaftale 

så med ISS, så har man købt en service. Fordi du er ligeglad med, hvilken støvsuger de kommer med 

eller hvilken gulv sweeper de bruger, de skal bare gøre rent.  

E: Så man kan godt flytte det med hvis man laver en aftale? 
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J: Ja, du kan godt flytte dig ud af leasing og købe en service i stedet for, og det jo selvfølgelig igen et 

ønske om, at du ikke har brug for et bestemt aktiv, men du skal bare have det gjort.  

 

E: Det bare fordi i IFRS 16, så går man op i vurdering i forhold til om det er et bestemt aktiv, om du har kontrol 

over det, så leasing ikke har mulighed for at ombytte aktivet med det samme. Og det er, som du selv siger, det 

behøves ikke at være en bestemt bil: jeg skal bare have 100 biler tilgængeligt, hvis vi bruger Novo Nordisk 

som eksempel. Så har du lige meget hvad ikke specificeret hvilken bil det er, hvilket mærke det er, så tænker 

jeg bare selv, den vurdering skal det være fra sag til sag eller bare den aftale, der står bare 100 biler eller skal 

der være biler tilgængeligt til min aftale. 

J: Men det bliver som det har været indtil nu. Man er nødt til at vurdere det fra kontrakt til kontrakt, 

fordi min erfaring med IAS 17 siger, at der skal ikke mange formuleringer til for at ændre aftalen fra 

finansiel til operationelt. Så der skal man altså være nødt til at gå ned på kontraktniveau medmindre 

man bare kører en skabelon over det hele.  

 

A: Der kunne man måske også godt have en eller anden kontrakt, der så siger: vi ikke specificerer os indenfor 

nogle biler, vi skal bare have nogen form for transport til vores medarbejder og kunne vi begynde at snakke 

om det her det er jo ikke leasing, vi har jo ikke sagt til dem, at man skal have en BMW eller Skoda. Det skulle 

bare være en bil kan køre en eller anden medarbejder, det er jo en service. 

J: Ja så er der nogle i den anden ende, som er villige til at levere den service. Fordi de får driftsaktiv. 

Men dybest set er det spørgsmålet om man flytter nogle risici fra den ene til den anden. 

 

A: Nu har vi sådan været lidt rundt om det hele kan jeg se, men nu snakker vi lidt om det her fra IFRS 16, det 

her med leasing og service. Tror du så om 10 år, nu har IASB brugt lidt over 10 år med at komme med IFRS 

16. Om 10 år igen står vi så med en ny leasingstandard? 

J: Nej det tror jeg ikke. Jeg vil tro, at der kommer nogle ændringer. Vi har jo en proces, der hedder, at 

de har hjulpet med at implementere, det vil sige de har mest fokus på at give noget guidance til, hvordan 

man implementerer. Det der så sker det er, at så kommer vi til at bruge det i et år eller to så kommer 

det, der hedder et post implementation review, hvor de så vil begynde at kigge på, hvad der er for nogle 

udfordringer ved denne her standard. Er der noget der fungerer eller noget der ikke fungerer, så er det 

muligt, at der kommer en reparationspakke til det, som måske kunne tage hul på nogle af de der 

problemstillinger. 

A: Men ellers så tror du ikke, at der kommer en ny leasing standard. IFRS 16 kommer til at være der de næste 

10-20 år. 
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J: Altså det er, nu har vi ikke snakket sådan meget, vi har været inde på det her low value og short term, 

den anden store det er jo det der med, at der er en udskillelse af service elementer, hvis man i princippet 

leaser et bemandet skib, så kan man med IFRS 16 undlade at tage bemandingen ud af leasingaftalen. 

A: Tage bemandingen ud? 

J: Ja altså man kan starte med en bil leasing og sige, du leaser en bil og så har du en serviceaftale og de 

er bundet sammen, og du betaler noget fast månedligt, så vil de fleste have reaktion og sige det der skal 

på balancen det er kun finansieringselement, det jeg skylder for selve bilen, men servicedelen af det altså 

værksted, og vinterdæk og sådan noget, det holdes udenfor fordi jeg vil ikke tage det på balancen. Jeg 

vil have så lidt som muligt på balancen. Ud fra den gamle tanke om så lidt som muligt. Men der er ikke 

noget krav om, at du udskiller det her serviceelement, så du kunne godt vælge fra den klasse, der hedder 

biler at tage hele skidtet alt hvad du skylder med på balancen, uanset hvad. Så har du flyttet noget fra 

serviceomkostninger til at være afskrivninger og renter. Så nogle har sagt: jamen balancen er smadret 

i forvejen vi kan ligeså godt tage så meget med, som overhovedet muligt og så kan vi samtidig benytte 

den lejlighed der hedder, at vi flytter en driftsomkostning ned til afskrivninger og renter. Så forstærker 

vi effekten yderligere med IFRS 16. Så tager vi skraldet ud og siger: jeg bemander eller lejer et tankskib 

med 100 mand ombord, så er bemandingen et serviceelement, så kan du transmogriffe 

personaleomkostningerne ned til afskrivninger og renter. 

 

A: Ja okay, balancen bliver jo bare mere ødelagt 

J: Det et af de elementer, hvor man kan sige, at her giver det mening og ødelægger det ikke sådan lidt 

den tanke om sammenlignelighed fordi nogle ville tage serviceelementer ud, nogle ville ikke gøre det.  

E: Så der er ikke den der sammenlignelighed, som du nævner. Der er ikke to, der ligner hinanden, den ene 

vælger at gøre det, den anden vælger ikke at gøre det. Så du forstår forskellen i sammenhæng. 

J: Og der er jo også valgmuligheder på det her med, altså de korte aftaler kan du også vælge at tage på 

balancen. Du kan også tage low value og tage på balancen. De her valgmuligheder, de ødelægger det 

lidt, det overordnede gode billede synes jeg. Og faktisk er der også nogle ting oppe i 

pengestrømsopgørelsen, som bliver flyttet lidt rundt. Et begreb man bruger meget er det 

mellemresultat, der ligger efter driftsaktiviteter og investeringsaktiviteter, der hedder Frie cash flow. 

Men i virkeligheden så flytter man jo også operationelle ydelser, der typisk ligger oppe i driftsaktiviteter. 

Hvis de kommer på balancen, så flytter de ned som finansieringsaktivitet, det vil sige, så begynder man 

også at lege med noget, som man egentlig troede var mere eller mindre naturlov. At cash var bare cash, 

men pludselig så rykker man altså også noget i pengestrømsopgørelsen, som man mentalt kan have lidt 

svært ved at forstå.  
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E: Free Cash Flow det er også noget man bruger til værdiansættelse meget. Skal det være noget helt andet man 

igen skal bruge? Vi har i hvert fald haft i regnskab, Plenborgs bog, der gik man meget op i Free Cash Flowet, 

så kunne man ændre hele denne tankegang. 

J: Ja helt enig. 

J: IAS 17 har jo også det her med, at du kan selv bestemme dine renteomkostninger. De fleste har i dag 

renteomkostningerne oppe i driftsaktiviteten. Men du kunne faktisk godt vælge at flytte det ned til 

finansieringsaktiviteter, så også på den måde kan du få noget flimmer.   

 

A: Det er i hvert fald en standard, der kommer til at gøre en masse ting.  

J: Det gør det 

A: Er der nogle kunder, der er begyndt at implementere IFRS 16 i 2018?  

J: Jeg mener DSV havde en drøm om, at førtidsimplementere i 18. Der er nogle som sagde, at fordi de i 

forvejen skulle have IFRS 9 og IFRS 15, så kunne de ligeså godt tage et år, hvor det hele siger bang i 

stedet for to.  

E: Ja, så bare et år, der knækker helt  

J: Ja, jeg tror de har forladt det igen. Jeg tror også de havde en drøm om det på et tidspunkt, og de var 

i gang med det på et tidspunkt og bruge den fulde tilbagevirkende model netop for at få historikken 

med, men det jeg hører det er altså, at de fleste bruger den der modificeret respective. Så det vil sige, de 

får ikke sammenlægningstallene for alt. 

E: Så skal de selv arbejde med det 

J: Men der er jo mange bestyrelser, der har siddet og sagt at de gerne vil vide, hvordan var de forskellige 

metoder også for ligesom at sige: kunne vi få historikken med, kunne det være glimrende, fordi så kan 

vi også fortælle, hvordan flytter tallene sig fordi vi har den der implementering, men jeg tror desværre 

det er blevet for voldsomt. 

 

J: Der er også hele, når har vi været inde på retail nogle gange, den branche, der har det lidt svært i 

øjeblikket også med konkurs og Top Toy. Der er mange der virkelig har et problem. Og de har de der 

butikslejemål på balancen, så retail branchen er også nogle, der bliver ramt hårdt.  

E: Os hvis Amazon, hvis de kommer til Danmark, bliver det også endnu større 

J: Ja det rigtigt, men det kommer også til at og det synes jeg jo egentlig er positivt nok, altså denne her. 

I virkeligheden har man meget de her korte lejemål i Danmark. Det typisk noget med, at du kun er 

bundet i de næste 6 måneder og så kan du sige op. Men så løber den jo videre, så i virkeligheden skal du 

misligholde lejemålet for at blive smidt ud af den og det vil sige, at du som lejer skal sidde og estimere, 

hvor lang tid tænker jeg, at jeg skal blive i det her lejemål, og det er jo også sådan en skønsmæssig 
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irriterende måde og skulle kapitalisere de her ting efter IFRS 16. Der er meget skøn, at man har ligget 

på strøget i 100 år, det er ikke ensbetydende med, at man kommer til at ligge der de næste 100 år.  

E: Der er også et kriterie det med: du må ikke tænke på fremtidige begivenheder, du skal være på de 

omstændigheder, der er lige nu i med IFRS 16, når man indgår kontrakten. I forhold til den vurdering, man 

skal ikke tænke på fremtiden, men prøv at fjern det skøn, der er stadigvæk mange andre ting, man skal tage 

forbehold for tænker jeg. 

J: Altså der er jeg ved, der er mange i retail branchen, som har sagt: Jamen vi har simpelthen 

klassificeret vores lejemål af, hvad vi synes er strategiske lejemål, hvor vi har en tidshorisont med noget, 

der sådan måske kunne være under afvikling, hvor vi har kortere tidshorisont osv. Hvis vi ligesom 

prøver at få det ned på noget, der kan arbejdes med i praksis. Men sammenlignelighed igen, hvis en 

siger 10 år for alle lejemål og den anden siger 5 år, så giver det også en forskel.  

 

E: Har du flere spørgsmål? 

A: Nej ikke lige umiddelbart. Jørgen kunne lige tilføje noget, som han tænker han mangler. 

J: Næhh, det synes jeg ikke.  

A: Spændende standard i hvert fald.  

 

J: Ja altså, der er ingen tvivl om, at denne standard flytter heldigvis nogle tal i modsætning til de andre. 

Hvis man kigger ind i hvad virksomheden har gjort med IFRS 9 og IFRS 15 og det ikke alverden, da  

man kan konstatere, at de beløbsmæssigt ikke har nogen særlig stor effekt det gør også, at appetitten til 

at give oplysninger der næsten ikke eksisterer og der kan man sige denne her den flytter nogle tal. 

 

E: I forhold til de bankaftaler selskaberne har, på hvordan nøgletallene skal være, skal de muligvis have nye 

aftaler på plads.  

J: Altså hvis man har noget, der er sådan EBIT bestemt i forhold til covenants, så må man gå ind og 

genforhandle. Der kunne også være nogle bonusting, som var baseret på nogle af de nøgletal, som var 

påvirket, man kan også tage fat i det. Så hele administrationssiden altså det, at man sikrer sig, at ens 

aftale fungerer med det som man nu kommer til at gøre ikke? Og at man også hele administrationssiden 

af det, så har vi også været inde på, at den ikke er ubetydelig for nogen. Og man skal ikke op i en særlig 

stor størrelse, som man røget ud, så man nødt til at håndtere et helt andet system. Jeg ved ud fra Novo 

Nordisk, at de har ret mange aftaler i deres moderselskab Novo Nordisk a/s. Alle deres bil leasing og 

sådan noget ligger der. Men deres moderselskab aflægger efter årsregnskabsloven og det vil sige, at de 

ikke vidste på daværende tidspunkt, at de skulle til at forberede sig til denne her standard. De fik lov til 

at aktivere deres leasing efter årsregnskabsloven og det vil sige, at de har kørt i to spor, de har kørt et 

spor til koncernen fordi de vidste de skulle have et system, men de var så også opmærksomme på, at de 
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muligvis var nødt til at fastholde det gamle IAS 17 i forhold til deres moderselskab. Og så d 20. december 

fik de lov til alligevel at tage det med under årsregnskabsloven. Så selvom det har været lang tid på vej 

er det ikke alt, der har været afklaret. Desværre. 
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Bilag 2 Beregninger for DSV ved implementering af IFRS 16 
 
Bilag 2.1 – DSV resultatopgørelse  

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter 
IFRS 16 

Ændring i 
% 

Nettoomsætning 79.053
 

79.053
Direkte omkostninger 61.564

 
61.564

Bruttofortjeneste 17.489
 

17.489
Andre eksterne omkostninger 3.036 -2.777 259 -91%
Personaleomkostninger 8.241

 
8.241

Resultat af primær drift før afskrivninger og 
særlige poster (EBITDA) 

6.212 8.989 45%

Afskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver 

762 2.546 3.308 334%

Resultat af primær drift før særlige poster 
(EBIT) 

5.450 5.681 4%

Finansielle indtægter 130
 

130
Finansielle omkostninger 379 406 785 107%
Resultat før skat 5.201  5.027 -3%
Skat af årets resultat 1.213

 
1.213

Årets resultat 3.988  3.814 -4%

 
Bilag 2.2 – DSV balance  

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter IFRS 16 Ændring i 
% 

Aktiver      
Immaterielle aktiver 16.742 

 
16.742 

 

Materielle aktiver 2.490 19.995 22.485 803% 
Andre tilgodehavender 291 

 
291 

 

Udskudt skatteaktiv 851 
 

851 
 

Langfristede aktiver i alt 20.374 
 

40.369 98%   
  

  

Tilgodehavender fra salg af 
tjenesteydelser 

13.252 
 

13.252 
 

Igangværende services 1.554 
 

1.554 
 

Inventar 718 
 

718 
 

Andre tilgodehavender 1.662 
 

1.662 
 

Likvider og likvide reserver 1.158 
 

1.158 
 

Aktiver bestemt for salg 94 
 

94 
 

Kortfristede aktiver i alt 18.438 
 

18.438 
 

Aktiver i alt 38.812 
 

58.807 52% 

 
 
 
 
 



IFRS 16 
Adel Hussain 
Egzon Mustafi 

Cand.merc.aud. 

 

 
 
 

  
 

131

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter IFRS 16 Ændring i % 

Passiver 
    

Aktiekapital 188 
 

188 
 

Reserver 14.373 
 

14.373 
 

Aktionærerne i DSV 
A/S´andel af  

14.561 
 

14.561 
 

Minoritetsinteresser -29 
 

-29 
 

Egenkapital i alt 14.532 -174 14.358 -1%      

Udskudt skat 188 
 

188 
 

Pensioner og lignende 
forpligtelser 

915 
 

915 
 

Hensatte forpligtelser 627 
 

627 
 

Finansielle forpligtelser 6.593 17.756 24.349 269% 

Langfristede forpligtelser i alt 8.323 
 

26.079 213%      

Hensatte forpligtelser 412 
 

412 
 

Finansielle forpligtelser 545 2.414 2.959 443% 
Leverandørgæld 7.646 

 
7.646 

 

Igangværende services 2.813 
 

2.813 
 

Anden gæld 4.087 
 

4.087 
 

Selskabsskat 454 
 

454 
 

Kortfristede forpligtelser i alt 15.957 
 

18.371 15%      

Forpligtelser i alt 24.280 
 

44.450 83% 

Passiver i alt 38.812 
 

58.807 52% 

 
Bilag 2.3 – Nettorentebærende gæld  

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion IFRS 16 
Likvider og likvide reserver -1.158  -1.158 
Kortfristede finansielle forpligtelser 545 2.414 2.959 
Langfristede finansielle forpligtelser 6.593 17.756 24.349 

Nettorentebærende gæld 5.980  26.150 
 
Bilag 2.4 – DSV nøgletal  

 IAS 17 IFRS 16 Forskel i % 

EBITDA-margin 7,86% 11,37% 44,70% 

EBIT- margin (overskudsgrad) 6,89% 7,19% 4,24% 

Aktivernes omsætningshastighed 2,04 1,34 -34,00% 

Soliditetsgrad 37,44% 24,41% -34,79% 

Finansiel gearing 0,41 1,82 342,59% 

Afkastningsgrad  14,04% 9,66% -31,20% 
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Bilag 2.5 – Beregning af nøgletallene ved IAS 17  
 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟕, 𝟖𝟔%   

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟔, 𝟖𝟗%   

 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝒐𝒎𝒔æ𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
=  

.  

.
=  𝟐, 𝟎𝟒 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =
 

=
.

.
∗ 100 =  𝟑𝟕, 𝟒𝟒% 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ   

=  
.   

.
=  𝟎, 𝟒𝟏   

 

𝑨𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =  
.

.
∗ 100 = 𝟏𝟒, 𝟎𝟒% 

 
Alle tal er taget fra bilag 2.1, 2.2 & 2.3  

 
 
Bilag 2.6 – Beregning af nøgletallene ved IFRS 16  

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟕%   

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 = 𝟕, 𝟏𝟗%   

 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝒐𝒎𝒔æ𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
=  

.  

.
= 𝟏, 𝟑𝟒 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =
 

=
.  

.
∗ 100 = 𝟐𝟒, 𝟒𝟏% 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ   

=  
.   

.
= 𝟏, 𝟖𝟐   

 

𝑨𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =  
 

∗ 100 =
.

.
∗ 100 = 𝟗, 𝟔𝟔% 

 
Alle tal er taget fra bilag 2.1, 2.2 & 2.3 
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Bilag 3 Beregninger for ISS ved implementering af IFRS 16 
 
Bilag 3.1 – ISS resultatopgørelse (Worst case) 

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter 
IFRS 16 

Ændring i % 

   

Revenue  73.592
 

73.592
 

Staff costs 46.161
 

46.161
 

Consumables 7.007
 

7.007
 

Other operating expenses  15.580 -1.129 14.451 -7% 
Other income and expenses, net 653

 
653

 

EBITDA 4.191 5.320 27% 
Depreciation and amortisation  618 1.082 1.700 175% 
Goodwill impairment 724

 
724

 

Amortisation/impairment of brands and 
customer contracts  

463
 

463
 

EBIT 2.386 2.433 2% 
Financial income  37

 
37

 

Financial expenses  627 78 705 12% 
Profit before tax  1.796 1.765 -2% 
Income taxes  573

 
573

 

Net profit from continuing operations  1.223
 

1.192 -3% 
Net loss from discontinued operations  932

 
932

 

Net profit  291
 

260 -11% 

 

 

Bilag 3.2 – ISS balance (Worst case) 
(mio. kr.)  IAS 17 Korrektion  Ændring efter IFRS 

16 
Ændring i 
% 

Assets  
    

Intangible assets 24.306 
 

24.306 
 

Property, plant and equipment  1.558 4.327 5.885 278% 
Deferred tax assets 706 

 
706 

 

Other financial assets  304 
 

304 
 

Non-current assets  26.874 
 

31.201 16% 

     
Inventories 257 

 
257 

 

Trade receivables 9.676 
 

9.676 
 

Tax receivables 73 
 

73 
 

Other receivables 2.797 
 

2.797 
 

Cash and cash equivalents  6.834 
 

6.834 
 

Assets held for sale  3.300 
 

3.300 
 

Current assets  22.937 
 

22.937 
 

Total assets  49.811 
 

54.138 9% 
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(mio. kr.)  IAS 17 Korrektion  Ændring efter 

IFRS 16 
Ændring i 
% 

Equity and liabilities  
    

Equity attributable to owners of ISS A/S  12.458 
 

12.458 
 

Non-controlling interests  14 
 

14 
 

Total equity  12.472 -31 12.441 
 

     

Loans and borrowings 17.382 3.307 20.689 19% 
Pensions and similar obligations  1.161 

 
1.161 

 

Deferred tax liabilities  1.130 
 

1.130 
 

Provisions  158 
 

158 
 

Non-current liabilities  19.831 
 

23.138 17%      

Loans and borrowings  278 1.051 1.329 378% 
Trade payables 4.219 

 
4.219 

 

Tax payables 339 
 

339 
 

Other liabilities  10.694 
 

10.694 
 

Provisions  199 
 

199 
 

Liabilities held for sale  1.779 
 

1.779 
 

Current liabilities 17.508 
 

18.559 6% 

Total liabilities 37.339 
 

41.697 12%      

Total equity and liabilities  49.811 
 

54.138 9% 

 
 
Bilag 3.3 – Nettorentebærende gæld for ISS (Worst case) 

(mio. kr.)  IAS 17 Korrektion IFRS 16      

Cash and cash equivalents  -6.834 
 

-6.834 
Kortfristede finansielle forpligtelser 278 1.051 1.329 
Langfristede finansielle forpligtelser 17.382 3.307 20.689 

Nettorentebærende gæld 10.826 
 

15.184 

 
Bilag 3.4 – ISS nøgletal (Worst case) 

 IAS 17 IFRS 16 Forskel i % 
EBITDA-margin 5,69% 7,23% 27% 
EBIT - margin 3,24% 3,31% 2% 
Aktivernes omsætningshastighed 1,48 1,36 -8% 
Soliditetsgrad 25,04% 22,98% -8% 
Finansiel gearing 0,87 1,22 41% 
Afkastningsgrad  4,79% 4,49% -6% 
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Bilag 3.5 – Beregning af nøgletallene ved IAS 17  
 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟓, 𝟔𝟗%   

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟑, 𝟐𝟒%   

 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝒐𝒎𝒔æ𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
=  

.  

.
=  𝟏, 𝟒𝟖 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =
.  

.
∗ 100 =  𝟐𝟓. 𝟎𝟒% 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ   

=  
.   

.
= 𝟎, 𝟖𝟕  

 

𝑨𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =  
.

.
∗ 100 = 𝟒, 𝟕𝟗% 

 
Alle tal er taget fra bilag 3.1, 3.2 & 3.3  

 
 
Bilag 3.6 – Beregning af nøgletallene ved IFRS 16  

 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟕, 𝟐𝟑%   

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟑, 𝟑𝟏%   

 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝒐𝒎𝒔æ𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
=  

.  

.
=  𝟏, 𝟑𝟔 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =
.  

.
∗ 100 =  𝟐𝟐, 𝟗𝟖% 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ   

=  
.   

.
= 𝟏, 𝟐𝟐  

 

𝑨𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =  
.

.
∗ 100 = 𝟒, 𝟒𝟗% 

 
Alle tal er taget fra bilag 3.1, 3.2 & 3.3  
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Bilag 3.7 - ISS resultatopgørelse (Best case) 
(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter 

IFRS 16 
Ændring i 
% 
      

Revenue  73.592 
 

73.592 
 

Staff costs 46.161 
 

46.161 
 

Consumables 7.007 
 

7.007 
 

Other operating expenses  15.580 -847 14.733 -5% 
Other income and expenses, net 653 

 
653 

 

EBITDA 4.191 
 

5.038 20% 
Depreciation and amortisation  618 811 1.429 131% 
Goodwill impairment 724 

 
724 

 

Amortisation/impairment of brands and 
customer contracts  

463 
 

463 
 

EBIT 2.386 
 

2.421 1% 
Financial income  37 

 
37 

 

Financial expenses  627 58 685 9% 

Profit before tax  1.796 
 

1.773 -1% 
Income taxes  573 

 
573 

 

Net profit from continuing operations  1.223 
 

1.200 -2% 
Net loss from discontinued operations  932 

 
932 

 

Net profit  291 
 

268 -8% 

 
 
 
 
 
Bilag 3.8 - ISS balance (Best case) 

(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter IFRS 
16 

Ændring i 
% 

ASSETS  
    

Intangible assets 24.306 
 

24.306 
 

Property, plant and equipment  1.558 3.245 4.803 208% 
Deferred tax assets 706 

 
706 

 

Other financial assets  304 
 

304 
 

Non-current assets  26.874   30.119 12%      

Inventories 257 
 

257 
 

Trade receivables 9.676 
 

9.676 
 

Tax receivables 73 
 

73 
 

Other receivables 2.797 
 

2.797 
 

Cash and cash equivalents  6.834 
 

6.834 
 

Assets held for sale  3.300 
 

3.300 
 

Current assets  22.937 
 

22.937 
 

Total assets  49.811   53.056 7% 
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(mio. kr.) IAS 17 Korrektion  Ændring efter 

IFRS 16 
Ændring i 
% 

EQUITY AND LIABILITIES  
    

Equity attributable to owners of ISS A/S  12.458 
 

12.458 
 

Non-controlling interests  14 
 

14 
 

Total equity  12.472 
 

12.472 
 

     

Loans and borrowings 17.382 2.457 19.839 14% 
Pensions and similar obligations  1.161 

 
1.161 

 

Deferred tax liabilities  1.130 
 

1.130 
 

Provisions  158 
 

158 
 

Non-current liabilities  19.831 
 

22.288 12%      

Loans and borrowings  278 788 1.066 284% 
Trade payables 4.219 

 
4.219 

 

Tax payables 339 
 

339 
 

Other liabilities  10.694 
 

10.694 
 

Provisions  199 
 

199 
 

Liabilities held for sale  1.779 
 

1.779 
 

Current liabilities 17.508 
 

18.296 5%      

Total liabilities 37.339 
 

40.584 9% 

Total equity and liabilities  49.811 
 

53.056 7% 

 
 
Bilag 3.9 - Nettorentebærende gæld for ISS (Best case) 

(mio. kr.) IAS17 Korrektion IFRS 16 
Cash and cash equivalents  -6.834  -6.834 
Kortfristede finansielle forpligtelser 278 788 1.066 
Langfristede finansielle forpligtelser 17.382 2.457 19.839 

Nettorentebærende gæld 10.826  14.071 
 
 
 
Bilag 3.10 - ISS nøgletal (Best case) 

 IAS 17 IFRS 16 
Forskel i 
% 

EBITDA-margin 5,69% 6,85% 20% 
EBIT - margin  3,24% 3,29% 1% 
Aktivernes omsætningshastighed 1,48 1,39 -6% 
Soliditetsgrad 25,04% 23,51% -6% 
Finansiel gearing 0,87 1,13 30% 
Afkastningsgrad  4,79% 4,56% -5% 
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Bilag 3.11 – Beregning af nøgletallene ved IFRS 16 (Best case) 

 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟔, 𝟖𝟓%   

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 =  
 

æ
∗ 100 =

.

.
∗ 100 =  𝟑, 𝟐𝟗%   

 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝒐𝒎𝒔æ𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
=  

.  

.
=  𝟏, 𝟑𝟗 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =
.  

.
∗ 100 =  𝟐𝟑, 𝟓𝟏% 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 =  
æ  æ   

=  
.   

.
= 𝟏, 𝟏𝟑  

 

𝑨𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = ∗ 100 =  
.

.
∗ 100 = 𝟒, 𝟓𝟔% 

 
Alle tal er taget fra bilag 3.7, 3.8 & 3.9  
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Bilag 4 Interview – Casper S. Hamilton 1. maj 2019 

C: Jeg sidder som Director i PwC CSMA, som er en del af vores regnskabsfaglige afdeling, hvor jeg selv 

har en baggrund som revisor. Jeg har været det i 4-5 år sådan fuldtid. Tilbage i KPMG og i EY. Jeg har 

ellers de sidste 7-8 år siddet med regnskab, primært IFRS. Nu beskæftiger jeg mig med udelukkende 

IFRS. Jeg hjælper kunder med at implementere af nye standarder. Konvertere fra årsregnskabsloven 

til IFRS. Især IFRS 16 har fyldt rigtig meget her det sidste halve år.  IFRS 16 har generelt været noget 

som virksomhederne har været meget sene til at komme i gang med og få analyseret.  

A: Som virksomhed?  

C: Ja, de har været meget sene med at komme i gang, forberede sig mv. På trods af at man altid skal 

oplyse om den forventede impact af nye standarder, som man ikke har implementeret endnu. Der er 

mange, som har gjort det lidt let de første par år, og ikke kommenteret så meget ved standarden. På 

trods af at det er en del år tilbage standarden blev udstedt.  

A: Ja, hvor mange bare har tænkt, at der er god tid endnu til den, skal implementeres.  

C: Ja lige præcis, men nu det alvor.  

 

A: Nu nævner du med, at mange virksomheder er startet sent med processen, hvornår har de egentlig påbegyndt 

processen?  

C: Jamen, der er en del der først er startet i januar/februar. Hvor de så har siddet der og tænkt: Hvad 

skal vi gøre? Hvordan skal vi gøre det? osv. Så der andre, som har været i gang med at lave nogle 

beregninger til brug for årsrapporten 2018. Og så har de fundet ud af, at den model og værktøjer de 

har brugt i 2018, pludselig ikke er god nok i 2019. Når man sidder og læser standarden, så virker den 

meget nem og simpel, men når man så skal begynde at bruge den i praksis, så bliver det en del mere 

vanskeligt. Der har i praksis været mange problemer med de skøn man skal lave. De vurderinger som 

der skal foretages.  

 

A: Nu kommer du allerede lidt ind på det, men hvilke udfordringer har der været ved den i praksis?  

C: Jamen den største udfordring er, hvordan man skal styre det i praksis. Selvfølgelig er det med at 

bruge standarden korrekt. Hvordan skal man opgøre rentesatsen? Hvordan skal man kunne opgøre 

levetiden på kontrakten, heraf huslejekontrakter? De løber jo indtil de opsiges. Hvor lang en periode 

skal vi så lægge ind, når vi opgør vores leasingforpligtelse? Virksomheder har generelt fokuseret meget 

på diskonteringssatsen. Så der er den her regnskabsmæssige udfordring for, hvordan man skal kunne 

foretage de korrekte skøn og vurderinger.  

Men så er der det praktiske: hvordan skal vi kunne gøre det korrekt? Hvordan skal man kunne 

registrere det? Hvordan skal man kunne bygge en model op, som kan håndtere dette? Skal man vælge 
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en Excel baseret løsning? Skal man have et større IT-system, som kan håndtere leasingaftalerne efter 

IFRS 16?  

 

A: Man kan sige, at IFRS 16 går ind og udfordrer virksomhedens processer og hele administrationen af de her 

leasingkontrakter? 

C: Regnskabsdelen er det mindste, det processer det er vanskeligt at styre, vanskeligt at opgøre, 

vanskeligt at håndtere, når der kommer ændringer til kontrakterne. Det er dér, den største udfordring 

i forbindelse med implementering har været.  

 

A: Har i egentlig mødt virksomheder, som ingen ide har haft til, hvordan de skal håndtere standarden?  

C: Ja altså vi har mødt virksomheder, som slet ikke har haft noget værktøj. Hvor de spørger om vi ikke 

har en model, de kan bruge og det har vi så. Og den sælger vi til dem. 

 

E: I forhold til modellen, så har man ved IFRS 16 det her med at revurdere. Man kan da ikke lave en model i 

et IT-system, som hele tiden revurderer og revurderer.  

C: Ja, vi har så forsøgt at lave sådan en model. Der skal selvfølelig være den rigtige bruger bag skærmen, 

som kan foretage de korrekte vurderinger. Så hvis der kommer de korrekte input ind i modellen, så kan 

de godt håndtere dette.  

Men det har vist sig, at det er en tung proces: både at indsamle data, men også hele den her 

vedligeholdelse. Det er nok også nogle af de større udfordringer.  

 

A: Altså hele denne proces og i praksis få dem indregnet korrekt? 

C: Ja lige præcis. Og når der kommer en ændring til de skøn, man har foretaget. Mange 

huslejekontrakter er eksempelvis indeksreguleret med et forbrugsprisindeks, så når der går et år, der 

kommer der en huslejestigning. Hvordan skal man smide det ind i modellen, så den tager højde for det? 

Det er nemt nok at lave en model, men de fleste knækker nakken, når der kommer ændringer til 

skønnene og de skal begynde at revurdere og få dette ind i modellen.  

 

A: Men hvad er egentlig fordelen ved denne standard? Virksomhederne bliver selvfølgelig udfordret en del, 

men har det blot været at regnskabsbrugeren skulle få et bedre indblik? 

C: Ja altså det er lidt blandet modtagelse den får, når jeg taler med virksomhederne. Nogle, de hader 

den og synes den er forfærdelig, mens andre synes den er fornuftig.  

A: Så der har været nogen, som synes den er fornuftig?  
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C: Ja, men der er mange som føler lidt, at det er en ekstra byrde. Fordi kontrakterne var der før og de 

er der også efter. Specielt lejemål har virkelig udfordret mange. Også fordi der er stor variation på, 

hvordan lejekontrakter ser ud på tværs af lande.  

 

A: Ja man kan også sige, at bare fordi du har været et sted de sidste 100 år, så er det ikke sikkert, at i er der de 

næste 12 måneder. 

C: Helt enig. Se detailkæden, nethandel er blevet så udbredt. Man kan da ikke vide, hvor længe man 

bliver i sine lokaler. 

E: Ja lidt ligesom Fætter BR. 

C: Ja de har ligget med den samme butik rundt omkring i landet i over 50 år. Men pludselig fra den ene 

dag til den anden skulle de ikke være der.  

 

A: Men hvad har været den største fordel for selskaber? Regnskabsbrugeren får mere information. Men hvad 

med selskaberne?  

C: Ja, det må være, at deres EBITDA bliver forbedret. At leasingydelse flyttes ned til afskrivninger og 

rente. 

E: Man kan jo sige, at der nogle nøgletal, som bliver forbedret. Mens andre bliver forringet. Men for 

regnskabsbruger er det vel blot, at de skal vænne sig til nye niveauer.  

C: Ja lige præcis. Det jo det.  

 

A: Man kan så sige, at grunden til at IFRS 16 kom er jo lidt, at der var nogle selskaber, som havde rigtig mange 

off-balance forpligtelser og ved IAS 17 arbejdede man jo med to forskellige regnskabsmæssige modeller. Samt 

har de her off-balance forpligtelser været kæmpe store. Det har ikke bare været 14 dages stillads. Hvis man så 

ser på IFRS 16, så har der været de har undtagelsesregler. Vil du så mene, at der er for mange 

undtagelsesregler? 

C: Altså hvis man i et sekund glemmer tallene og kigger på praktikken. Der er det nødvendigt med nogle 

undtagelser. Ellers bliver det hele administrativt tungt. Så kan man sige hvor skulle grænsen gå, skulle 

det være 1 år eller 2 år. Hvor skal værdien ligge på. Jeg synes det meget fornuftigt, at der er nogle 

undtagelser. Ellers bliver det alt for byrdefuldt. 

 

A: Hvad med niveauer, synes du de er for høje? Skulle de være lavere?  

C: Det på et års tid synes jeg virker meget fornuftigt. Ved low value er der ikke sådan en værdi. Det er 

op til den enkelte at vurdere dette. Der er tommelfingerregel som siger 5.000 USD.  

E: Man kan også sige, at short term hænger sammen med kortfristede, som typisk er indenfor 1 år under IASB.  

C: Ja, helt enig. 
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E: Ved de her undtagelsesregler, der tænker vi meget på, om vil man risikere at nogle selskaber vil udnytte 

dem, for at holde aktiverne udenfor balancen?  

C: Ja indtil nu der har vi ikke set nogen gør det endnu. Men man kan så sige, at den har kun været der 

i et par måneder. Vi er meget tidlig i processen. Men vi har ikke set nogen endnu ændre på deres aftaler 

endnu. Så deres aftaler er som de altid har været. Man kan så sige, at hvis man nu er afhængig af en 

ejendom, et driftsaktiv, så kan man ikke bare sige, at for at undgå og holde lejen væk fra balancen, så 

indgår vi kortidskontrakter. Men hvad så efter 1 år? Og så vil udlejer ikke udleje til os? Så har vi 

pludselig et problem. Fordi der må ikke være nogle forlængelsesoptioner. Den slutter her.  

 

A: Det jo også det IFRS 16 siger med, at hvis man med rimelig sikkerhed ved, at man skal være et bestemt 

sted de næste 5 år, så skal det indregnes de næste 5 år.  

C: Ja lige præcis, selvom der kontraktuelt kun fremstår til 1 år.  

E: Det er de reelle forhold, ikke kontraktlige forhold, som er gældende.  

C: Ja lige præcis 

 

A: Nu snakkede vi lidt om, at hele showet er en ekstra byrde osv. Er der egentlig nogle selskaber, som er 

begyndt at hoppe fra leasing og gået hen mod finansiering/ køb af et aktiv? 

C: Ikke umiddelbart, men det hele er meget nyt. Nogle er også kommet sent ud. Og man ikke bare indgå 

i en aftale fra den ene dag til den anden. Men jeg har ikke hørt nogen sige det endnu. Også fordi leasing 

har sin fleksibilitet og fordele.  

Og man skal huske, at dette er kun en regnskabsmæssig øvelse med at få det på balancen. Det påvirker 

ikke daglig drift. Leasingaktivet var der også før og det er der også efter. Nu ændrer det bare på nogle 

regnskabstal.  

 

A: Udover de her undtagelsesregler, så har der også været det her service. Vi har spekuleret på om et selskab 

gerne ville indgå flere servicekontrakter fremfor leasingkontrakter og så hermed holde kontrakterne off-

balance?  

E: Altså hvis der ikke er tale om et specifikt aktiv, man leaser. Men blot et aktiv. Så behøves det ikke at være 

med på balancen og bare være alene på resultatopgørelsen.  

C: Igen har jeg ikke set nogle ændringer på dette punkt endnu. Men jeg ville ikke udelukke, at nogen 

ville have dette incitament. Men igen man bør huske fordele ved leasing. Den her fleksibilitet. Og 

spørgsmålet er om det vil fungere i praksis. Kan man finde en leasinggiver eller en servicegiver, som er 

interesseret i at yde en service som hedder, at man udlejer en hvilken som helst bil. Og så have bilen på 

sine bøger, så jeg tror nok den er mere teoretisk fremfor praktisk. 
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Men det man kunne forstille sig er, at der er nogle leasingkontrakter med det serviceelement, hvis 

selskaber tænker: balancen er ødelagt, lads os bare ødelægge den endnu mere og indregne det her 

serviceelement. Der er eksempelvis indenfor detailbranchen nogle virksomheder, som har sådan et 

centerbidrag, som kan være en form for service fra center. Hvor centerbidraget kan gå til noget fælles 

reklame eller lignende. Så i stedet for at udskille serviceelementet, så smider man bare det hele ned på 

balancen. Og samtidig så slipper man for den administrative byrde.   

 

A: Ja vi snakkede med Jørgen Blom fra EY om tanken, hvor vi snakkede om, at et større selskab som Novo 

Nordisk indgik en serviceaftale, hvor de fik flere biler til deres medarbejdere. Det skulle ikke være en specifik 

bil. Men igen spørgsmål er, hvordan det skal kunne fungere i praksis.  

E: Vi snakkede Jørgen Blom om, at flere selskaber synes det er besværligt. Fordi nogle af de leasede aktiver 

ikke er en del af selskabets kernedrift.  

C: Det er også forståeligt. Men synes problematikken generelt har været, at mange synes det hele er 

besværligt i praksis. Ikke kun at de skal have leasingaktiver ned på balancen, som ikke har så meget 

med deres kerneaktivitet at gøre. 

 

E: Tror du egentlig, at der bliver en person, som fast bliver ansvarlig for indregning af leasingkontrakterne?  

C: Ja det kan der sagtens være. Det afhænger meget af setuppet og så hvordan de vil have styringen. 

Nogle vil have den tæt på, andre vil sige: nej langt væk. Men igen det afhænger også af, hvor mange 

leasingkontrakter selskabet har indgået.  

E: Leasing kommer i hvert fald til at fylde meget mere end tidligere.  

C: Ja helt bestemt.  

 

E: I forhold til regnskabsbrugeren - Tror du, at den økonomiske beslutning vil ændre sig? Nu hvor der kommer 

mere på balancen, da flere nøgletal ændrer sig: 

C: Tja, jeg tror det sgu ikke. Altså regnskabsbrugeren skal nok bare vænne sig til nye niveauer. 

Regnskabsbruger har tidligere bare lagt leasingkontrakter til eller fra i deres analyser. De har selv 

justeret på dem. Nogle har i deres analyse trukket de finansielle leasingkontrakter fra. Andre har lagt 

de operationelle leasingkontrakter til. Også i de her låne covenants aftaler, der har man også taget højde 

for dette.  

 

E: Så covenants, som er blevet aftalt mellem bankerne og selskaberne, der har man taget højde for de 

operationelle leasingkontrakter? 

C: Ja der har vi i hvert fald mange gange set, at det kan gå den ene eller anden vej. Man har ofte sikret 

sig at gøre det samme for leasingkontrakter. Så man har enten taget dem ud eller lagt dem til.  
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E: Ja fordi vi sad og tænkte meget på, at man ikke havde taget højde for dem, og så ville det gøre en stor 

forskel.  

C: Ja helt bestemt, det ville det da. Men det er jo hele substansen. Der er ikke sket nogen ændring. Som 

sagt: leasingkontrakterne var der før og er der også efter. Det er blot den regnskabsmæssige behandling 

af dem, som ændrer sig. Men det er mere arbejde for virksomhederne og bankerne. Hvad skal de her 

nye niveauer så være?  

 

A: Har IFRS 16 gået ind og afhjulpet den kritik IAS 17 fik?  

C: Ja kritikken gik jo dengang på de to regnskabsmodeller der var. Det er der som sådan ikke ved IFRS 

16. Så var der ved IAS 17 også hele den her elastik. Nogle ting var soleklar, det her er operationel, det 

her er finansielt. Men så var der også mange aftaler, hvor man sad og sagde hvad kunne I tænke jer, 

hvad skal vi massere på, hvilke formuleringer skal vi skrive så det her passer bedre. Man kan sige det 

hele bliver mere ensartet. 

 

A: Vil du mene, at IFRS 16 har nogle kritikpunkter i sig?  

C: Ja jeg vil sige den er utrolig svær at bruge i praksis. Netop på grund af de her skøn. De her perioder. 

Hvor lang en periode skal vi ligge ind? Der vil være kæmpe forskel på det beløb vi indregner i forhold 

til om perioden er 3 år eller 15 år.  

 

A: En mangel på IFRS 16, hvis man skulle tilføje, så kan man sige teoretisk er den meget smuk, men praktisk 

er den meget vanskelig at bruge.  

C: Ja den er meget besværlig at bruge praktisk. Praktikken er også administrativ tung at bruge. 

A: Hvad vil du mene er det vigtigste ved IFRS 16? 

C: Som regnskabsaflægger er det praktikken, vedligeholde sin data mv. 

A: Ud fra din erfaringer og hvad du generelt hører og tror, så kan vi blive enige om, at praktisk er det meget 

vanskeligt at bruge denne standard. Det tog IASB 10 år at lave den her standard. Tror du egentlig, at der om 

10 år kommer en ny leasingstandard?  

C: Jeg tror, at man får tilpasset systemer osv. Og jeg tænker lidt, at den er kommet for at blive. Men 

igen, det mit bud. Jeg ved det jo ikke med sikkerhed.  

 

E: Nu snakkede du om lejemål, og hvor besværligt det er. Tror du så, at der kommer en ekstra note i 

standarden? 

C: Det kan godt ske, at der kommer nogle små ændringer og guidelines.  

E: Ja det skal være nemt for regnskabsaflæggeren og det hele skal heller ikke være på regnskabsaflæggeren.  
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C: Ja, det her skøn over perioden, vil jeg tilføje at det er et kendt dansk fænomen. I mange andre lande 

har man kontrakter med en udløbsdato. Det er et særligt dansk fænomen at vi har den her dansk 

erhvervslejelovgivning, som beskytter lejer at udlejer ikke kan opsige en kontrakt. Så det her skøn bliver 

særligt stort i Danmark i forhold til andre steder. Og det er ikke sikkert, at Danmark er stort nok til at 

påvirke IASB’s vurdering af IFRS 16.  

 

A: Nå, det havde vi slet ikke hørt om. 

C: Ja altså i Danmark, der har vi den her særlige erhvervslejelovgivning. Hvor hvis du har den her 

butik og du er afhængig af placering og den er vigtig for din drift. Så kan udlejeren ikke smide dig ud, 

medmindre de river ejendommen ned eller bruger den til noget andet. Men der skal du også have 

kompensation for det.  

Det er ikke kun i Danmark, der er nok andre lande også. Men det er et særligt dansk fænomen. 

 

C: Hvilken metode har I egentligt taget brug af i jeres analyse? 

E: Vi har brugt den modificeret retroperspektiv, hvad med de kunder I har?  

C: Ja det har nærmest kun været den. Men det klart de har valgmulighed: den nemme eller svære, og 

derfor er der mange, der vælger den nemme.  

 

C: Man skal også huske, at der er mange børsnoteret selskaber, som også aflægger efter IFRS, som 

ligger længere nede på indeks. Eller er ikke børsnoteret men fortsat aflægger efter IFRS. Disse kan ikke 

bare bruge en halv til hel million på IFRS 16.  

A: Ja, man kan sige det er ikke billigt at lave sådan en model. Vi har i vores opgave taget DSV og ISS som 

casevirksomheder. De har jo både råd til at bruge nogle penge på nogle systemer til IFRS 16, samtidig har de 

også nogle kompetente medarbejdere. 

C: Ja lige præcis det her med medarbejdere. De kan jo have IFRS specialister i huset.  

 

 


