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1 EXECUTIVE SUMMARY 
This thesis will outline the accounting principles for leasing from a lessee’s perspective under the previous 

leasing standard, IAS 17, and the new standard IFRS 16 and discuss the most important differences between 

the two. Furthermore, the thesis will analyze how ten publicly listed Danish companies have chosen to 

implement the standard and how it has impacted their financial reporting. The thesis will also explore 

whether the companies have simply provided the information they are required to by regulation, or whether 

they have provided their stakeholder with an amount information that does the materiality of the standard 

justice in respect to each individual company. 

One of the most significant changes to the accounting principles for leasing with the transition to IFRS 16 is 

that the standard abandons the concept of operating and financial leases for lessees. Instead the standard 

requires the lessee to recognize a lease liability and a corresponding right-of-use asset, largely similar to the 

previous accounting principle for financial leases. However, under IFRS 16 variable lease payments 

dependent on an index or an interest rate should now be recognized as part of the lease liability, unlike 

previously. This also requires the lessee to periodically adjust its recognized assets and liabilities accordingly 

once the value of index changes, hence the value of lease liabilities and right-of-use assets recognized under 

IFRS 16 are much more dynamic than what has previously been the case for finance leases. 

When analyzing the financial statements of the sampled Danish companies, it was found that all the 

companies in the sample had chosen to implement IFRS 16 using the modified retrospective approach. This 

finding might seem intuitive, as the other option for the companies would be to go with the full retrospective 

approach and this precludes the companies from using many exemptions when first implementing IFRS 16 

as these are tied to the modified retrospective approach, thus making the implementation of IFRS 16 more 

of a burden if a company went with the full retrospective approach. 

Looking at the financial impact on the sample companies, most companies experienced an increase of total 

assets between 4-6%, whereas the companies in the transport sector experienced increases around 10% and 

one company even more than 20%. This is in line with Effects Analysis released by the IASB, which tried to 

estimate, amongst other things, the overall increases that companies in various sectors would see as a result 

of IFRS 16. The reason for the transport sector to see increases of this magnitude is due to the wide use of 

operating leases in the industry.  

The standards financial impact for four of the sample companies was compared to how each company overall 

communicated about IFRS 16 in their annual report for 2018, leading up to the implementation, and the 

quarterly reports for 2019, once the new standard was in force. The thesis found that three out of the four 

analyzed companies provided their stakeholders with adequate information on the standard, when taking its 

materiality to each individual company into consideration.   
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2 INDLEDNING 
Den 31. oktober 2017 godkendte den europæiske union den nye internationale regnskabsstandard om 

leasing, IFRS 16, med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2019. Regnskabsstandarden har været længe undervejs, 

den var første gang på agendaen hos International Accounting Standards Board, IASB, i 2006 og 

diskussionsoplæg omkring standarden så dagens lys i 2009, men det var først i 2016 at den endelige standard 

lå klar. 

En af årsagerne til at standarden har været så længe undervejs skal findes i at IFRS 16 grundlæggende gør op 

med den hidtidige sondring mellem operationel og finansiel leasing for leasingtager og kræver at 

leasingaftaler, med visse undtagelser, skal indregnes på balancen som det har været tilfældet for finansiel 

leasing under den tidligere standard. Ønsket fra den standard udstedende organisation, IASB, har været at 

skabe en større grad af sammenlignelighed på tværs af virksomheders regnskaber, således at deres valg af 

finansiering ikke er afgørende for deres rapportering. 

Denne opgave vil undersøge, samt fremhæve de væsentligste forskelle i den regnskabsmæssige behandling 

af leasing imellem den hidtidige regnskabsstandard på området, IAS 17 og den nye standard, IFRS 16. Da de 

største ændringer vedrører leasingtager og dennes behandling af leasing, vil dette være opgavens fokus. 

Opgaven vil se på hvordan en række udvalgte danske børsnoterede virksomheder har valgt at implementere 

regnskabsstandarden, hvilken effekt implementering har haft på deres regnskaber, herunder særligt hvordan 

selskabernes nettorentebærende gæld påvirkes og hvordan den samlede balancesum har udviklet sig. 

Derudover vil opgaven vurdere virksomhedernes samlede kommunikation for at give et bud på om den står 

mål med den nye regnskabsstandards væsentlighed for det enkelte selskab, eller hvorvidt selskaberne alene 

har opgivet de oplysninger de er forpligtet til.  
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3 PROBLEMFORMULERING OG METODEVALG 
Dette afsnit vil kort redegøre for opgavens problemformulering og hvordan dennes søges besvaret igennem 

opgaven, samt hvordan opgaven og dens problemformulering afgrænses overfor mulige relaterede emner. 

Derudover vil opgavens opbygning blive gennemgået og øvrige væsentlige metodevalg foretaget i forbindelse 

med opgavens tilblivelse vil blive redegjort for. 

 

3.1 Problemformulering 
Igennem denne opgave søges følgende spørgsmål besvaret og udgør dermed opgavens problemformulering: 

• Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på danske børsnoterede virksomheder? Og 

hvordan har de valgt at implementere standarden? 

For at besvare problemformuleringen er den blevet yderligere opdelt i en række underspørgsmål, der er 

gengivet nedenfor: 

• Hvordan skal leasing regnskabsmæssigt behandles efter IFRS 16 og hvordan afviger dette fra den 

hidtidige regnskabsmæssige behandling af leasing? 

• Hvilken metode har danske børsnoterede virksomheder valgt at gøre brug af i forbindelse med 

implementeringen af standarden? 

• Hvordan har danske børsnoterede virksomheder overordnet valg at kommunikere omkring 

implementeringen af IFRS 16 og står den information de har givet mål med standardens væsentlighed 

for selskabet? 

 

3.2 Afgrænsning 
For yderligere at præcisere hvad denne opgave vil undersøge, har det været nødvendigt at foretage en række 

afgrænsninger for at sikre at opgavens behandling af emnet forblev fokuseret. Indledningsvist skal det siges 

at opgavens fokus alene har været på de internationale regnskabsstandarder og den regnskabsmæssige 

behandling af leasing som de foreskriver, tidligere med IAS 17 og nu med IFRS 16.  

Dermed har opgaven, på trods af at der ses nærmere på børsnoterede danske selskaber, ikke gået yderligere 

i dybden med den danske årsregnskabslov og dennes krav til indregning og oplysninger om leasing. 

Rapportering af leasing er opdelt i krav til henholdsvis leasinggivere og leasingtager. Med IFRS 16 er der sket 

markante ændringer for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager, hvorimod de tidligere 

klassifikationer og krav til indregning i store træk er opretholdt for leasinggiver. Derfor er denne opgaves 

fokus alene rettet mod leasingtager og hvorledes den regnskabsmæssige behandling har ændret sig for disse. 

Både under IAS 17 og nu under IFRS 16 indeholder standarderne særlige bestemmelser for transaktioner, 

hvor en leasingtager først sælger et aktiv og derefter leaser det pågældende aktiv, også kaldet sale and 

leaseback transaktioner. Disse transaktioner og reglerne for indregning af dem er ikke behandlet i denne 

opgave. 
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3.3 Opgavens opbygning 
Dette afsnit vil kort forklare opgaven opbygning. Afsnittene forud for dette indeholder henholdsvis opgavens 

executive summary, kapitel 1, samt en generel indledning, kapitel 2, for at sætte stemning for selve opgaven 

og overordnet beskrive opgavens fokusområder. Indeværende kapitel, som beskrevet ovenfor, vil kort 

redegøre for opgaven problemformulering, hvordan opgaven er struktureret, samt hvilke øvrige væsentlig 

metodevalg der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen. 

Kapitel 4 omhandler grundlæggende regnskabsteori og vil kort redegøre for de to fundamentale paradigmer 

der er fremherskende indenfor regnskab; det præstationsorienterede regnskabsparadigme og det 

formueorienterede regnskabsparadigme. Dette er medtaget for både at give en kort redegørelse af den 

historiske udvikling som de internationale regnskabsstandarder har været under siden de første blev 

introduceret og derigennem give et billede af den større kontekst som introduktionen af IFRS 16 skal ses i. 

I kapitel 5 introduceres den hidtidige behandling af leasing under IAS 17 og i det efterfølgende kapital 6 

introduceres IFRS 16. Kapitel 7 fremhæver og diskuterer de væsentligste forskelle ved overgangen fra IAS 17 

til IFRS 16, samt i hvilket omfang overgangsbestemmelserne i den nye regnskabsstandard imødegår nogle af 

forskellene og dermed gør overgangen lettere for leasingtager. 

Kapitel 8 vil se på en række udvalgte danske børsnoterede virksomheders rapportering umiddelbart før 

implementeringen af standarden, samt lige efter og derigennem se på hvilke metoder virksomhederne har 

valgt at implementere standarden efter og i hvilket omfang standarden har vist sig at have en væsentlig 

påvirkning af selskabets regnskab. Kapitlet vil blive rundet af ved overordnet at se på en række eksempler for 

hvordan de danske virksomheder i deres års- og kvartalsrapporter har informeret regnskabsbrugerne om den 

kommende standard og hvordan den vil påvirke det enkelte selskab. Deres samlede kommunikation vil blive 

holdt op imod standardens påvirknings af en række udvalgte nøgletal, for at vurdere hvorvidt kommunikation 

står mål med væsentlighed af IFRS 16 for hvert selskab. 

I kapitel 8 vil opgaven bliver rundet af med en samlet konklusion. 

 

3.4 Målgruppe 
Opgaven er en kandidatafhandling på cand.merc.aud studiet på Copenhagen Business School. Derfor er den 

naturlige målgruppe for opgaven dels opgavens vejleder og censor, der sammen skal bedømme denne 

opgave. I en bredere kontekst kan regnskabsbrugere med et ønske om at opnå et kendskab til IFRS 16 og 

implementeringen af denne blandt danske virksomheder også anses som en del af målgruppen. 

 

3.5 Data og kildekritik 
Ved udarbejdelsen af denne opgave er der ikke indsamlet og behandlet primærdata. Derimod er der i 

opgaven brugt en mængde forskellige sekundære datakilder. Blandt de anvendte sekundære datakilder er 

de regnskabsstandarder som opgaven søger at analysere og sammenligne, fagbøger og rapporter fra 

organisationen International Accounting Standards Board, der er ansvarlig for udarbejdelsen af de 

internationale regnskabsstandarder. Derudover anvendes der i opgaven analyser og publikationer fra 

revisionshuse, samt års- og kvartalsrapporter fra de virksomheder som er udvalgt og gennemgået i opgaven. 

Alle de ovenstående kilder vurderes overordnet at være anvendelige og at behandle de områder som kilden 

anvendes til at belyse på en i alt væsentlighed objektiv måde. Eneste undtagelse i forhold til objektivitet er 
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virksomhedernes års- og kvartalsrapporter, da der kan forekomme en del skøn eller at al information ikke er 

opgivet af konkurrencehensyn eller lignende. I det omfang at dette har været tilfældet for nogle af de 

selskaber hvis rapportering er gennemgået i opgaven, da vil det være omtalt i forbindelse med behandling af 

kilden. 

I opgavens senere kapitler gennemgås en række danske børsnoterede virksomheders rapporteringer og valg 

af regnskabspraksis i forbindelse med implementeringen af IFRS 16. Disse virksomheder er kvalitativt udvalgt 

blandt de største virksomheder, nogle bevidst fra f.eks. transportsektoren, der på forhånd forventedes at 

blive påvirket i vidt omfang af IFRS 16, andre er udvalgt mere tilfældigt. Udvælgelsen er ikke foretaget for at 

kunne drage generelle konklusioner og valget er generelt faldet på større virksomheder, da disse i højere 

grad forventes at have ressourcerne til at udarbejde rapportering der tilfører regnskabsbrugerne mere 

information end hvad virksomhederne er forpligtet til, som følge af de internationale regnskabsstandarder.  
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4 REGNSKABSTEORI 
Grundlæggende er der to fremherskende teorier om hvordan virksomheder og deres regnskaber skal 

anskues; det præstationsorienterede regnskabsparadigme og det formueorienterede regnskabsparadigme. 

Hvor førstnævnte anser resultatopgørelsen som den vigtigste del af regnskabet og ser balancen som residual 

heraf, så anses balancen for det centrale element og hvor virksomhedernes værdiskabelse måles under det 

formueorienterede regnskabsparadigme. Dette afsnit vil kort introducere de to fundamentale 

regnskabsparadigmer og deres respektive måder at anskue et regnskab på, samt redegøre for i hvilken grad 

paradigmerne har præget regnskabsreguleringen og fortsat gør det, for at sætte konteksten som 

introduktionen af IFRS 16 skal ses i. 

 

4.1 Det præstationsorienterede paradigme 
Det præstationsorienterede regnskabsparadigme søger at give svaret på hvordan en virksomheds evne til at 

skabe overskud skal måles – hvilket ifølge paradigmet er i resultatopgørelsen. Dette kan virke fuldstændig 

indlysende for lægmand såvel som fagfolk, og skal ses i lyset af at det præstationsorienterede paradigme 

historisk set har præget regnskabsreguleringen i Europa og Danmark (Elling et al, 2019, s. 204). 

Grundlæggende anses virksomheden her for at agere en transformationsproces, hvor materialer købes eller 

forarbejdes for efterfølgende at blive videresolgt. Ved processen forstås ikke alene råvarer der forarbejdes 

til enten halvfabrikata eller færdigvarer, men også varer der flyttes fra et marked til et andet. Dermed er den 

driftsaktivitet som paradigmet søger at måle identisk med hvad vi kender fra traditionelle handels- og 

produktionsvirksomheder.  

Ønsket er at måle transformationsprocessens effektivitet fra periode til periode, og ved effektivitet forstås 

her virksomhedens evne til at skabe overskud. Overskuddet måles under dette paradigme som indtægter fra 

varesalg fratrukket de medgåede omkostninger. 

For at kunne sikre en meningsfyldt sammenligning af virksomhedens resultat på tværs af perioder anvender 

det præstationsorienterede paradigme matching princippet, der i sin enkelthed går ud på at sikre at i samme 

periode som en indtægt indregnes, da medtages også de omkostninger som virksomheden har påtaget sig i 

forbindelse med den pågældende transaktion (Elling et al, 2019, s. 123). 

Matching af indtægter og omkostninger muliggøres bl.a. ved at indregne materialer eller færdigvarer på 

varelageret i balancen og først indregne omkostningen i resultatopgørelsen på tidspunktet hvor den 

tilhørende vare sælges. Alternativt ved at hensætte omkostningerne i én periode, såfremt varen eller ydelsen 

er modtaget og vedrørende salg er foretaget, men faktura for købet endnu ikke er modtaget. Dermed bliver 

balancen under det præstationsorienterede paradigme sekundær, forstået på den måde at den snarere er et 

middel for at opnå målet – den ønskede periodisering og matching i resultatopgørelsen. 

 

4.2 Det formueorienterede paradigme 
Det formueorienterede regnskabsparadigme søger at rette fokus mod de fremtidige forpligtelser og 

økonomiske fordele, som forventes at tilgå virksomheden og sikre indregning og kontinuerlig regulering af 

værdien af disse i takt med at forudsætningerne for indregning måtte ændre sig. Dermed bliver balancen og 

målingen af aktiver og passiver central i denne tankeskole. Som følge af den konstante værdiansættelse af 

dagsværdi bliver paradigmet, som navnet antyder, centreret omkring virksomhedens formue – og hvorledes 

denne forøges. Derfor er stigningen i nettoaktiverne, der per definition er lig med egenkapitalen, et bedre 
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mål for værdiskabelsen i perioden, da denne angiver formueforøgelsen. Under paradigmet benævnes denne 

stigning også for periodens totalindkomst, og består alene af periodens dagsværdireguleringer under det 

formueorienterede paradigme – i praksis indgår den klassiske resultatopgørelse også i 

totalindkomstopgørelsen, forskellen er blot at den klassiske driftsfokuserede resultatopgørelse efterfølges af 

dagsværdireguleringer og dermed fremkommer periodens totalindkomst. 

Målingen af fremtidige forpligtelser og økonomiske fordele foretages i praksis ved at tilbagediskontere de 

fremtidige ind- eller udgående pengestrømme for at finde dagsværdien af pengestrømmene, medmindre der 

findes aktive markeder for lignende aktiver eller forpligtelser, som kan bruges til værdiansættelsen. 

Resultatopgørelsen bruges til at regulere dagsværdien af aktiver og forpligtelser, når de oprindelige 

forudsætninger har ændret sig.  

Dermed afviger en balance aflagt fuldstændigt i overensstemmelse med det formueorienterede paradigme 

markant fra kostprismodellen omtalt ovenfor, hvor aktiver indregnes til de omkostninger som virksomheden 

har afholdt og en eventuel gevinst eller tab ved aktivet som først indregnes når det realiseres. Aktiver under 

det formueorienterede paradigme til dagsværdien af de pengestrømme som det forventes at virksomheden 

enten vil modtage eller afstå, som følge af aktivet eller forpligtelsen. 

Estimeringen af dagsværdien af simple fordringer er som udgangspunkts ligetil, om end der i form af valg af 

diskonteringsfaktor indgår et ikke uvæsentligt element af skøn. Modsat så kan fastlæggelsen af fremtidige 

pengestrømme fra et aktiv være særdeles komplekst, såsom hvilke pengestrømme forventer virksomheden 

fremover at modtage som følge af at den råder over aktiver som en domicilejendom, en truck der bruges på 

lageret eller en puljebil der stilles til rådighed for virksomhedens administrative personale. De nævnte aktiver 

må alle forventes at bidrage til at der tilgår virksomheden positive pengestrømme fremover, om end ikke 

direkte, hvorfor værdiansættelsen af disse aktiver ville være besværlig og omgærdet af usikkerhed under et 

regnskabs aflagt alene under dette paradigme. 

Generelt søger det formueorienterede paradigme at sikre at alle aktiver og forpligtelser indregnes på 

balancen, ideelt til dagsværdier, men i praksis til de bedste tilnærmelser virksomhederne kan opgøre. Fokus 

er at sikre at virksomhedens formue og forøgelsen af denne afbildes korrekt og det gøres alene ved at sikre 

at ingen aktiver eller passiver er udeladt. 

 

4.3 Regnskabsparadigmernes indvirkning på IFRS 
Som nævnt indledningsvis, så skal de to paradigmer anses som teoretiske yderpunkter, der med hver sit 

perspektiv søger at give en indsigt i hvordan virksomheder og deres værdiskabelse bedst muligt afbildes. 

Ingen af dem giver alene et fuldstændigt billede af virksomhedens virkelighed eller dens finansielle stilling. 

Hvor det præstationsorienterede paradigme med sit matchingsprincip, som søger at knytte en periodes 

indtægter og udgifter sammen og dermed vise periodens overskud, er ideelt for mindre (komplekse) 

virksomheder, hvor regnskabsbrugerne typisk bruger data til at opstille prognoser for fremtidig forventet 

indtjening, så passer det formueorienterede paradigmes anskuelse af værdiskabelse som forøgelse af 

nettoaktiver bedre til større og komplekse virksomheder, der operer med mange forskellige 

forretningsmodeller på én gang og muligvis i gennem en række af datterselskaber. 

På baggrund af sidstnævnte er det heller ikke tilfældigt at IFRS over en årrække har bevæget sig tættere på 

det formueorienterede regnskabsparadigme som idealbillede, igennem implementeringen af nye 

standarder. I EU er børsnoterede selskaber underlagt at aflægge deres årsrapporter efter IFRS, og disse 
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selskaber vil typisk være af en mere kompleks natur, hvor en simpel matching af indtægter og udgifter for en 

given periode ikke nødvendigvis bedst måler virksomhedens værdiskabelse.   

Det er derfor også i denne kontekst, at introduktionen af IFRS 16 skal ses og til dels kan anses som en 

fortsættelse heraf. Standarden kan ses som en forsættelse af denne tendens, i kraft af at den kræver alle 

leasingaftaler, med få undtagelser, indregnet på balancen. Den hidtidige leasingstandard, IAS 17, krævede 

dog også, at de leasingaftaler der ifølge den standards regelsæt blev klassificeret som finansiel leasing skulle 

indregnes på balancen, hvorfor kravet om indregning af alle leasingkontrakter i høj grad er et spørgsmål om 

en ensretning af den regnskabsmæssige behandling af leasing, men samtidig også er et skridt mod en 

formueorienteret tilgang hvor finansiering udenfor balancen ikke længere er en mulighed. 

Forsættelsen af bevægelsen imod det formueorienterede paradigme og den kontinuerlige vurdering og 

måling af indregnede aktiver og forpligtelser er også på grund af, at brugsretsaktiverne og leasing-

forpligtelserne der indregnes under IFRS 16 er en langt mere dynamisk størrelse, der under visse 

forudsætninger skal revurderes og reguleres løbende i værdi, modsat de aktiver og forpligtelser der tidligere 

har været indregnet under IAS 17, der var langt mere statiske. 
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5 IAS 17 - LEASES 
Før ikrafttrædelsen af IFRS 16 var den regnskabsmæssige behandling af leasing angivet i IAS 17, suppleret af 

fortolkningsbidragene 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 afsnit vil give en overordnet beskrivelse af leasingtagers 

regnskabsmæssige behandling af leasing under IAS 17 med fokus på sondringen mellem operationel og 

finansiel leasing, samt de i standarden angivne krav til hvilke oplysninger leasingtager skal angive i sit 

regnskab om indgåede leasingkontrakter og heraf følgende forpligtelser. 

5.1 Standardens formål og anvendelsesområde 
Formålet med IAS 17 er at angive en hensigtsmæssig regnskabspraksis for håndteringen af leasingkontrakter, 

for både leasinggiver og leasingtager, samt at angive hvilke oplysninger disse skal give herom i deres 

regnskaber, fremgår det af IAS 17.2.  

I standardens punkt 4 fremgår en række definitioner, herunder definitionen af en leasingkontrakt: 

”En leasingkontrakt er en aftale, ifølge hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten 

til et aktiv til leasingtager mod en eller flere betalinger” 

Det fremgår af IAS 17.3, at standarden finder anvendelse på aktiver hvor brugsretten overdrages selvom der 

påhviler leasinggiver væsentlige forpligtelser i forbindelse med drift eller vedligeholdelse i aftalens løbetid. 

Det præciseres dog også at såfremt der ikke overdrages en brugsret til et aktiv, og en aftale derfor er at 

betragte som en serviceaftale, så vil aftalen ikke skulle behandles efter IAS 17. 

Foruden ovennævnte præcision af standardens anvendelsesområde indeholder standarden også en række 

undtagelser for aktivtyper, der på trods af at deres brugsret er overdraget i en leasingaftale, ikke skal 

behandles efter standardens forskrifter. Undtagelserne fremgår af IAS 17.2 a og b og er gengivet nedenfor: 

(a) ”Leasing kontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende 

ikke-regenererende ressourcer” 

 

(b) ”licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter 

og copyrights” 

Det fremgår ligeledes af IAS 17.2 punkt (a) – (d), at standarden ikke skal anvendes som målegrundlag for 

ejendomme, som besiddes af leasingtager, og som regnskabsmæssigt behandles som 

investeringsejendomme (jf. IAS 40 Investeringsejendomme) eller som udlejes af leasinggiver på en 

operationel leasing aftale. Biologiske aktiver som enten besiddes af leasingtager gennem en finansiel 

leasingkontrakt eller udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt er ligeledes undtaget fra 

standarden, men skal i stedet behandles efter IAS 41 Landbrug. 

Dermed begrænses standardens omfang primært aktiver der falder under kategorien materielle 

anlægsaktiver, dog har leasing af software også været omfattet af standarden (Fedders & Steffensen, 2012, 

s. 479). 
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5.2 Klassifikation 
Som nævnt ovenfor, så har klassifikationen af hvilken type leasingkontrakt der er tale om ikke alene 

betydning for hvordan et leaset aktiv regnskabsmæssigt skal behandles under IAS 17, men også hvorvidt 

standarden finder anvendelse på aktivet. Der sondres i IAS 17 mellem to typer af leasingaftaler, finansielle 

leasingaftaler og operationelle leasingaftaler. 

Finansiel leasing er i standardens punkt 4 defineret som: 

”… en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten 

til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning 

eller ej.” 

Omvendt afgrænses operationel leasing negativt, som enhver aftale der ikke opfylder kravene til at blive 

klassificeret som en finansiel leasingaftale, jf. IAS 17.4. 

Af den ovennævnte definition er det ikke nødvendigvis helt entydigt at vurdere om en given leasingkontrakt 

skal klassificeres som finansiel eller operationel leasing, hvorfor standarden angiver en række primære og 

sekundære kriterier til vurdering af en leasingkontrakt. Det specificeres endvidere også i IAS 17.10, samt i 

SIC-27 at vurdering og klassifikation bør tage udgangspunkt i den faktiske transaktion fremfor den 

kontraktuelle udformning.  

De primære kriterier er angivet i IAS 17.10 og vil hver for sig eller sammen medføre at en leasingaftale skal 

klassificeres som en finansiel leasing aftale. De primære kriterier er løst gengivet nedenfor: 

• Ejendomsretten til det leasede aktiv overgår ved leasingperiodens udløb til leasingtager 

• Leasingtager har en købsoption på det leasede aktiv til en fordelagtig pris, der forventes at medføre 

at optionen vil blive udnyttet 

• Leasingperioden løber over størstedelen af aktivets levetid 

• Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne svarer stort set til aktivets dagsværdi 

• Det leasede aktiv er specialfremstillet til leasingtager og kan ikke uden væsentlige ændringer 

benyttes af andre 

 

Derefter følger de sekundære kriterier i IAS 17.11, der hver især eller sammen kan indikere at en leasingaftale 

skal klassificeres som finansiel. De sekundære kriterier er løst gengivet nedenfor: 

• Leasingkontrakten kan opsiges af leasingtager, men leasinggivers omkostninger i forbindelse hermed 

bæres af leasingtager 

• Leasingtager bærer risikoen på det leasede aktivs restværdi 

• Leasingtager har mulighed for at forlænge kontrakten i yderligere en periode til en pris, der er 

væsentligt lavere end markedsprisen 

 

De i standarden angivne kriterier, primære såvel som sekundære, skal alene anses som værende indikatorer 

på at der kan være tale om finansiel leasing. Listerne ovenfor er ikke udtømmende og det angives i IAS 17.12 

at såfremt der er andre faktorer der indikerer at ikke alle væsentlige risici og afkast forbundet med aktivet er 

overdraget, da skal aftalen klassificeres som en operationel leasingaftale. Det essentielle er, at det er en 

helhedsvurdering der ligger til grund for klassifikationen af en given aftale, eller transaktion. 
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Klassifikationen af en leasingaftale foretages ved dennes indgåelse og er herefter gældende, selvom skøn der 

er blevet lagt til grund for klassifikationen måtte ændre sig, så som aktivets forventede økonomiske levetid 

eller restværdi. Hvis leasingtager og leasinggiver på et tidspunkt i leasingperioden ændrer kontrakten 

væsentligt, bortset fra en fornyelse, så denne ville have været klassificeret anderledes ved aftalens indgåelse, 

da skal aftalen anses som være indgået på ny og klassificeres på ny, jf. IAS 17.13. 

 

5.3 Finansiel leasing 
Når klassifikationen af en leasingaftale er på plads, kan aftalen blive indregnet regnskabsmæssigt. For aftaler 

og kontrakter klassificeret som finansiel leasing, stiller IAS 17 krav om at disse skal indregnes på balancen, 

hvilket naturligt opdeler den regnskabsmæssige behandling i to tempi; første indregning og efterfølgende 

måling. 

 

5.3.1  Første indregning 
I kraft af kravet om indregning af finansiel leasing på balancen, behandles dette i realiteten som et køb på 

kredit, hvor det erhvervede aktiv og forpligtelse opgøres og præsenteres særskilt. Tidspunktet for første 

indregning er leasingperiodens begyndelse, hvilket i IAS 17.4 er defineret som det tidspunkt hvor leasingtager 

er berettiget til at udnytte sin brugsret over aktivet. I IAS 17.20 fremgår det at et leasingaktiv og en 

leasingforpligtelse indledningsvis opgøres til samme værdi, svarende til den laveste af følgende værdier; 

dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne.  

Ved opgørelsen af nutidsværdien skal leasingtager gøre brug af en diskonteringsfaktor, der skal være lig den 

interne rente i leasingaftalen. Såfremt den interne rente ikke er kendt eller umiddelbart kan estimeres, da 

skal leasingtager diskontere de fremtidige minimumsbetalinger med sin marginale lånerente, jf. IAS 17.20. 

Særligt vigtigt i forbindelse med første indregning er opgørelsen af minimumsleasingydelser, da disse ligger 

til grund for den beløbsmæssige størrelse af det indregnede leasingaktiv og tilhørende forpligtelse. I IAS 17.4 

er minimumsleasingydelserne defineret som de betalinger som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at 

betale i leasingperioden, dog med fradrag for betingede lejeydelser, serviceomkostninger og skatter, der 

refunderes til leasinggiver. Hertil kommer eventuelle beløb garanteret af leasingtager eller nærtstående 

parter til denne. Disse skal ligeledes indgå som en del af minimumsleasingbetalingen. Såfremt leasingtager 

har en købsoption på det leasede aktiv til en pris der vurderes at være markant under markedsprisen på 

tidspunktet for udnyttelsen af optionen, således at det ved aftalens indgåelse forventes at optionen udnyttes, 

da omfatter minimumsleasingydelserne de betalinger der skal erlægges frem til udnyttelsestidspunktet samt 

den betaling der kræves for at udnytte optionen. 

Foruden minimumsleasingydelserne, så stiller standarden også krav om at omkostninger som leasingtager, 

har påtaget sig direkte i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen skal tillægges værdien af leasingaktivet, 

jf. IAS 17.21. 

 

5.3.2 Efterfølgende måling 
Efter første indregning skal leasingaktivet og leasingforpligtelsen løbende reguleres i værdi for hver 

regnskabsperiode. 
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Leasingtager skal afskrive aktivet i overensstemmelse med sin regnskabspraksis for lignende aktiver, således 

at hvis egenfinansieret produktionsudstyr afskrives over 5-7 år, da skal leaset produktionsudstyr afskrives 

over en lignende periode, såfremt leasingtager enten ikke har eller forventer at udnytte en købsoption på 

aktivet og leasingperioden er kortere end den normale estimeret levetid for lignende aktiver, da skal aktivet 

afskrives over leasingperioden, jf. IAS 17.28. Herudover skal leasingaktivet på sammen måde som 

virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver testes for værdiforringelse i overensstemmelse med IAS 36 

– Værdiforringelse af aktiver, jf. IAS 17.30. 

I forbindelse med opgørelsen fordeles minimumsleasingbetalingerne i to dele, en del vedrørende 

finansieringsomkostninger og en del vedrørende afdrag på den indregnede forpligtelse. Således vil betalingen 

i takt med den finder sted fordele sig på disse to elementer. Finansieringsomkostningen er konstant over 

hele leasingperioden, jf. IAS 17.25.  

Selvom de betalte ydelser under denne indregningsmodel, ikke omkostningsføres i takt med betaling, men 

fungerer som afdrag på forpligtelsen, så gælder det modsat for betingende leasingydelser. Da disse ikke 

medregnes til minimumsleasingbetalingerne og dermed ikke er medtaget ved opgørelsen af aktivet og 

forpligtelsen, skal disse omkostningsføres i takt med at leasingtager pådrager sig disse. 

 

5.3.3 Præsentation og oplysningskrav 
Foruden kravet om indregning af leasingaktiver og -forpligtelser på balancen, så stiller IAS 17 også krav til at 

leasingtager skal angive en række oplysninger om forfald og størrelse af minimumsleasingydelser, samt en 

generel beskrivelse af væsentlige forhold relateret til leasingaftaler. 

Det skal nævnes at det ikke eksplicit fremgår af IAS 17, hvordan aktiver og passiver indregnet som følge af 

standarden skal præsenteres. Dog behandles finansiel leasing, som allerede nævnt, som et køb af aktiver på 

kredit, hvorfor finansielt leasede aktiver skal præsenteres som en del heraf (Fedders & Steffensen, 2012, s. 

503). For leasingforpligtelser stiller standarden alene krav om at denne opdeles i en kort- og langfristet del, 

såfremt en sådan sondring foretages for leasingtagers øvrige forpligtelser, jf. IAS 17.23. 

Standarden stiller krav om at leasingtager skal oplyse regnskabsværdien af leasede aktiver, fordelt over hver 

kategori af aktiver der indgår i leasingtagers regnskab, jf. IAS 17.31 a. Typisk præsenteres denne som en 

ekstra linje som en del af anlægsnoten i regnskabet. Eksempel på hvordan det kan indarbejdes i en 

anlægsnote fremgår nedenfor: 

 

Tabel 5-1: Note vedr. nettoværdi af finansielt leasede aktiver. Kilde: DSV's årsrapport for 2018, side 60. 
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Vedrørende forpligtelser indregnet som følge af finansiel leasing, skal leasingtager inkludere en afstemning 

af de samlede fremtidige minimumsleasingbetalinger og nutidsværdien af disse. Afstemningen skal 

indeholde en fordeling af betalingernes forfald i intervallerne; indenfor for 1 år, mellem 1 og 5 år og senere 

end 5 år. Nedenfor er et eksempel fra DSV’s årsrapport for 2018, der viser hvordan de har indarbejdet disse 

oplysninger i en note, hvor forpligtelserne yderligere er opdelt i forhold til de aktivkategorier de vedrører: 

 

Tabel 5-2: Note vedr. finansielle leasing forpligtelser. Kilde: DSV's årsrapport for 2018, side 62. 

Som nævnt i afsnittet vedrørende efterfølgende måling, så skal betingede leasingydelser indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med at leasingtager pådrager sig disse. Der stilles dog også krav i IAS 17.31d om at 

der skal oplyses om de beløb der i årets løb er omkostningsført på denne måde.  

Slutteligt stiller IAS 17 krav om at leasingtager generelt oplyser om væsentlige forhold vedrørende 

leasingaftaler, herunder om grundlaget for opgørelse af betingede leasingydelser, forhold om 

prisstigningsklausuler, optionen for forlængelse eller køb af aktivet, samt evt. begrænsninger leasingtager er 

blevet underlagt som følge af indgåelse af leasingaftaler – i standarden nævnes eksempler som restriktioner 

omhandlende udbyttebetalinger eller pådragelse af yderligere forpligtelser. Disse krav fremgår af IAS 17.31e. 

 

5.4 Operationel leasing 
Vurderes det at ikke alle væsentlige risici og økonomiske fordele overgår til leasingtager ved indgåelse af en 

leasingaftale, klassificeres denne, som nævnt, som en operationel leasing aftale. Modsat hvad der er tilfældet 

for finansiel leasing, så skal operationelle leasing aftaler ikke indregnes på balancen. Dette afsnit vil kort 

redegøre for den regnskabsmæssige behandling af operationelle leasing aftaler under IAS 17 og de relaterede 

oplysningskrav. 
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5.4.1 Måling 
Leasingydelser hidrørende fra operationelle leasingkontrakter skal under IAS 17 indregnes som omkostninger 

i resultatopgørelsen, men dog ikke nødvendigvis i samme takt som de forfalder, men snarere på et 

systematisk lineært grundlag, det fremgår af IAS 17.33. Dog kan leasingtager vælge at indregne ydelserne 

efter en anden metode, såfremt denne måtte give et mere retvisende billede af den tidsmæssige fordeling 

af de økonomiske fordele. I praksis ses andre modeller end den lineære dog sjældent (Fedders & Steffensen, 

2012, s. 498). 

Ved indregning efter en lineær metode, betyder det dermed at selv ved trinvise stigninger i ydelsen igennem 

perioden, så vil den indregnede omkostning være konstant over hele perioden – intuitivt giver dette også 

god mening da leasingtager oftest vil have de samme økonomiske fordele i hele leasingperioden. Undtaget 

fra lineær indregning over perioden er dog betingede leasing ydelser, jf. IAS 17.34, der som det var tilfældet 

under finansiel leasing skal indregnes i takt med at betingelsen for disse opfyldes.  

I praksis forekommer det at leasinggiver som en del af leasingaftalen yder et tilskud til indretning, eller 

muligvis tilbyder en lejefri periode i begyndelsen af lejeperioden. Incitamenter af denne type er behandlet i 

fortolkningsbidraget SIC-15 ’Operationelle leasingkontrakter – incitamenter’. Heri understreges det at 

sådanne incitamenter ikke kan indtægtsføres straks i forbindelse med afholdelse af udgifter til indflytning 

eller etablering, men skal ses som en del af den samlede leasing betaling og fordeles lineært (eller på anden 

systematisk vis) henover leasingperioden.  

Det er dog bemærkelsesværdigt at imens der i IAS 17.52 angives for leasinggiver at udgifter til at indgå aftalen 

skal anses som værende en del af leasingbetalingerne – og dermed fordeles jævnt over perioden – så nævner 

standarden intet om hvordan leasingtager skal behandle disse. Derfor kan leasingtager forsvare at udgiftsføre 

disse omkostninger med det samme, om end det nok forekommer mest retvisende at anse dem som en del 

af leasingydelsen, da det vil medføre symmetri i leasinggiver og leasingtagers regnskabsmæssige behandling 

heraf (Fedders & Steffensen, 2012, s. 501-502). 

5.4.2 Præsentations- og oplysningskrav 
I lighed med præsentationskravene til aftaler klassificeret som finansiel leasing, så pålægger IAS 17 også 

leasingtager at angive en række oplysninger om sine operationelle leasingkontrakter. Oplysningskravene er 

dog færre og der er generelt tale om at det er de ikke-diskonterede tal der skal oplyses. 

Af IAS 17.35 fremgår det at leasingtager skal oplyse om de samlede fremtidige minimumsleasingydelser for 

uopsigelige kontrakter fordelt på de samme intervaller som oplysningerne for finansiel leasing; indenfor for 

1 år, mellem 1 og 5 år og senere end 5 år. Nedenfor er et eksempel på dette fra DSV’s årsrapport for 2018: 

 

Tabel 5-3: Note vedr. minimumsleasingbetalinger for operationelle leasingaftaler. Kilde: DSV's årsrapport for 2018, side 62. 
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Tilsvarende for kravet ved finansiel leasing, så stilles der i IAS 17.35 også krav om at ydelser hidrørende fra 

operationelle leasingaftaler udgiftsført i året præsenteres fordelt på følgende kategorier; 

minimumsleasingydelser, betingede leasing ydelser og fremlejeydelser. Endeligt er der også krav om en 

generel beskrivelse af væsentlige forhold vedrørende operationelle leasingaftaler herunder hvordan 

betingede leasing ydelser er opgjort, tilstedeværelsen af option om forlængelse eller løb af aktivet eller 

begrænsninger som leasingtager måtte have påtaget sig i forbindelse med indgåelse af operationelle 

leasingaftaler. Dette krav fremgår af IAS 17.35 d. 

 

5.5 Kritik af IAS 17 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, så indeholder IAS 17 to vidt forskellige måder at behandle 

leasingaftaler på, alt efter om de bliver klassificeret som finansiel eller operationel leasing. Dette kombineret 

med de i høj grad subjektive vurderinger der ligger til grund for klassifikationen har ført til en stor kritik af 

standarden og dens måde at håndtere leasing på. Denne kritik er væsentlig at kende, for at forstå baggrund 

for IFRS 16 og den mere konsekvente behandling af leasing som den nye standard står for. 

Det er alment kendt i regnskabskredse at analytikere indenfor for realkredit, bank og investeringsverdenen 

har foretaget korrektioner i forbindelse med deres analyser af virksomheder med mange leasingaftaler, for 

at få indregnet de operationelle leasingaftaler på balancen. Denne adfærd fra regnskabsbrugerne indikerer 

at leasingaftalerne bør behandles ens, og på trods af de selv har foretaget tilretningerne går kritikken på at 

regnskaberne ikke indeholder tilstrækkelig information til at foretage disse korrektioner på pålideligvis (IASB, 

2019, s. 14). 

Yderligere kritiseres det at de to forskellige metoder for indregning medfører så vidt forskellige resultater og 

at på trods af de senere tilkomne fortolkningsbidrag, så har det ikke været muligt at konstruere 

leasingtransaktionerne på en måde så leasingtager opnår den indregningsmetode de ønsker (IASB, 2019, s. 

14). Netop denne kritik suppleres også af kritikken fra mange revisorer der har udtrykt den nuværende 

models kompleksitet og mange subjektive skøn (IASB, 2019, s. 15). 

I det kommende afsnit vil den regnskabsmæssige behandling under den nye standard, IFRS 16, blive 

gennemgået og den nye regnskabspraksis må i høj grad ses som en konsekvens af ovennævnte kritik. 
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6 IFRS 16 
I dette afsnit vil IFRS 16 blive gennemgået og der vil blive redegjort for indholdet af den nye leasingstandard. 

Standarden er trådt i kraft med virkning fra regnskabsår der begynder 1. januar 2019 eller senere, dog med 

mulighed for at førtidsimplementere standarden. Standarden erstatter den tidligere leasing standard, IAS 17 

og de dertilhørende fortolkningsbidrag; IFRIC 4, SIC-15 og SIC-27. Ændringerne er mest markante for 

leasingtager, der som følge af den nye standard skal indregne størstedelen af sine leasingkontrakter på 

balancen – i stil med de tidligere krav til finansiel leasing – dette afsnit vil derfor, som i resten af opgaven, 

alene fokusere på standarden fra leasingtagers perspektiv. 

 

6.1 Standardens formål og anvendelsesområde 
Det overordnede formål med IFRS 16 er angivet i IFRS 16.1 og er at angive de regnskabsprincipper som 

leasingtager og leasinggiver, skal bruge når indgåede leasingkontrakter indregnes, måles og præsenteres, 

samt angive hvilke yderligere oplysningskrav der påhviler parterne ved udarbejdelsen af deres respektive 

årsrapporter. Som det var tilfældet for IAS 17, så indeholder IFRS 16 også indledningsvis en række aktivtyper 

der ikke skal behandles efter standardens regler, jf. 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, og” 

 

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” 

Ovenstående undtagelser er i store træk identiske med de tidligere undtagne aktivtyper i IAS 17 og medfører 

at IFRS 16 hovedsageligt skal anvendes på materielle anlægsaktiver, dog åbnes der i IFRS 16.4 op for at 

leasingtager frivilligt kan vælge at anvende standardens regelsæt på andre leasingkontrakter vedrørende 

andre immaterielle aktiver end de der er nævnt ovenfor i punkt e).  

 

6.2 Definition af en leasingaftale 
Før den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler gennemgås, er det nødvendigt at se nærmere på 

definitionen af en leasingkontrakt i IFRS 16, da denne er afgørende for hvor vidt en kontrakt eller aftale er 

omfattet af standarden. Definitionen fremgår af IFRS 16.9: 

”… En kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt, hvis den overdrager retten til mod 

vederlag at kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en periode…” 
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Ved fastlæggelsen af om en kontrakt, eller dele af den, er en leasingkontrakt er det derfor afgørende at 

fastlægge hvorvidt aftalen omhandler et specifikt aktiv, samt hvorvidt leasingtager kontrollerer brugen af 

aktivet i leasingperioden. Såfremt leasingtager alene kontrollerer aktivet i en del af kontraktperioden, vil 

kontrakten alene i denne del af perioden være at betragte som en leasingkontrakt.  

Hvorvidt leasingtager rent faktisk kontrollerer brugen af det specifikke aktiv, er ikke nødvendigvis helt 

åbenlyst og for at vejlede leasingtager i vurderingen af om de enkelte krav til hvorvidt der er tale om en 

leasingkontrakt i IFRS 16 terminologi har IASB udarbejdet nedenstående beslutningstræ, hvor vurderingen er 

opdelt i en række underspørgsmål: 

 

Figur 6-1: Beslutningstræ til vurdering af kontrakter. Kilde: IFRS 16, appendiks B31 

6.2.1 Er der et identificeret aktiv? 
Ofte vil en leasingaftale tydeligt specificere hvilket aktiv kontrakten omhandler, eksempelvis med adressen 

på bygningen der leases eller et indregistreringsnummer på en bil. Det er dog ikke tilfældet i alle 

leasingaftaler, eksempelvis har leasinggiver i nogle aftaler en ret til at ombytte aktivet. Det kan tænkes at 

være eksempelvis butikslejemål i lufthavne eller storcentre, hvor butikken lejer et bestemt antal 



20 
 

kvadratmeter i centret eller lufthavnen, men ikke er garanteret en bestemt fysisk lokation og kan blive bedt 

om at flytte til en anden lokation af leasinggiver. I IFRS 16 appendiks B14 nævnes det, at leasingtager ikke 

vurderes at have brugsretten til et specificeret aktiv, hvis ”… leverandøren har en materiel ret til at udskifte 

aktivet i hele brugsperioden” og det uddybes i samme punkt at såfremt følgende betingelser er opfyldt, 

vurderes ombytningsretten til at være materiel: 

a) Det er praktisk muligt for leasinggiver at udskifte aktivet i hele leasingperioden, og 

b) Leasinggiver vil drage økonomisk fordel af at ombytte aktivet 

I forhold til vurderingen af ovenstående punkter fastslås det i IFRS 16 appendiks B16, at det er de faktiske 

omstændigheder på tidspunktet for kontraktens indgåelse der skal tages udgangspunkt i, og at fremtidige 

begivenheder der ikke anses for sandsynlige ikke skal indgå i vurderingen. I forhold til punkt a) så vil det være 

et krav for at dette punkt er opfyldt, at leasinggiver er i stand til at stille et lignende aktiv til rådighed og vil 

dermed kræve at denne enten er i besiddelse af flere lignende aktiver eller vil være i stand til at fremskaffe 

et indenfor rimelig tid.  

Aktivets placering kan have afgørende betydning for vurderingen af punkt b), i det at det oftest vil være mere 

omkostningsfuldt for leasinggiver at ombytte aktivet, såfremt det er placeret hos leasingtager eller et andet 

sted i forhold til hvis aktivet er placeret hos leasinggiver. Dette forhold er omtalt i IFRS 16.B17 og nævnes at 

være en indikator på at omkostningerne kan overstige fordelene ved en ombytning. Placering af 

leasingaktivet hos kunden vil dog ikke være nok til alene at afgøre at leasinggiver ikke kan have økonomiske 

fordele af at udnytte sin ret til ombytning, det vil altid bero på en konkret vurdering.  

Såfremt det i aftalen fremgår af leasinggiver, har enten ret, eller pligt, til at ombytte aktivet på en 

forudbestemt dato vil dette ikke være at betragte som en substantiel ombytningsret, da det alene er på et 

foruddefineret tidspunkt og ikke i hele leasingperioden, jf. IFRS 16.B15. Det er også tilfældet for forpligtelser 

leasinggiver har stillet at sørge for et alternativt aktiv ved reparation eller vedligeholdelse, disse er heller ikke 

at betragte som substantielle ombytningsrettigheder, jf. IFRS 16.B18. 

Ovenstående vurderinger er essentielle i afgørelsen af hvorvidt leasinggiver har en materiel ombytningsret, 

og der dermed ikke er tale om en leasingkontrakt, men nærmere en serviceaftale der falder udenfor IFRS 

16’s anvendelsesområde. I praksis kan ovenstående vurderinger være svære at foretage.  

Punkt a) er som udgangspunkt ligetil baseret på ovenstående retningslinjer fra standarden, men vurderingen 

af hvorvidt leasinggiver vil drage økonomisk fordel af en ombytning kan være svært at vurdere for 

leasingtager, hvis ikke umuligt. Derfor er der i IFRS 16.B19 stillet krav om, at såfremt det ikke er muligt at 

fastslå hvorvidt leasinggiver har en materiel ombytningsret, så skal det antages at dette ikke er tilfældet.  

Det skal dog også nævnes at dele af et aktiv kan anses for specifikke aktiver i IFRS 16’s forstand, det fremgår 

af IFRS B20:  

”En kapacitetsdel (»capacity portion«) af et aktiv er et identificeret aktiv, hvis det er fysisk 

selvstændigt (eksempelvis et gulv i en bygning). En kapacitetsdel eller en anden del af et aktiv, som 

ikke er fysisk selvstændigt (eksempelvis en kapacitetsdel af et lyslederkabel), er ikke et identificeret 

aktiv, medmindre det i det væsentlige repræsenterer hele det pågældende aktivs kapacitet og dermed 

giver kunden retten til at opnå i det væsentlige samtlige økonomiske fordele ved brugen af aktivet” 

Dermed vil eksempelvis en etage, eller en del af en etage kunne anses som et separat aktiv, såfremt dette er 

fysisk afgrænset fra den øvrige bygning og kan bruges separat. Hvorimod en kapacitetsandel af 
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produktionsudstyr som udgangspunkt ikke vil være et specifikt aktiv, medmindre leasingtager forventes at 

opnå i al væsentlighed de fleste økonomiske fordele ved det samlede aktiv, mere herom nedenfor. 

 

6.2.2 Har leasingtager retten til at opnå alle væsentlige økonomiske fordele? 
Spørgsmålet om hvorvidt leasingtager har retten til i al væsentlighed alle fordele ved et givent leasingaktiv 

er kort berørt ovenfor i forhold til leasing af en andel af et aktiv. Årsagen til at dette spørgsmål er relevant i 

forhold til vurdering af om en kontrakt er at betragte som en leasingkontrakt under IFRS 16 skal findes i kravet 

om at leasingtager skal kontrollere aktivet, som angivet ovenfor i standardens definition af en 

leasingkontrakt. Sammenhængen mellem at have de væsentligste økonomiske fordele ved et aktiv og kontrol 

over aktivet findes i IFRS 16.B21, hvor det kræves at leasingtager for at kunne siges at have kontrollen over 

et aktiv, også skal have retten til i al væsentlighed at opnå samtlige økonomiske fordele ved aktivet i hele 

leasingperioden.  

De økonomiske fordele ved brugen af et aktiv kan både opnås ved direkte eller indirekte produkter fra aktivet, 

men også mere afledte økonomiske fordele af at et aktiv skal tages i betragtning. Der vil næppe være tvivl 

om at en produktionsfacilitet forventes at skabe økonomiske fordele for leasingtager, men det samme må 

leje af en bil der stilles til rådighed til en virksomheds sælgere forventes at gøre. Generelt må det forventes 

at langt størstedelen af alle transaktioner som en virksomhed måtte forventes at indgå i forretningsøjemed 

forventes at give virksomheden økonomiske fordele på sigt, hvorfor det afgørende punkt snarere er hvorvidt, 

leasingtager i al væsentlighed har de økonomiske fordele ved aktivet. 

Såfremt der i leasingkontrakten er indarbejdet begrænsninger på leasingtagers brug af aktivet, hvad enten 

det drejer sig om den fysiske adgang til aktivet, produktionsbegrænsninger eller kilometerbegrænsninger for 

et køretøj, så skal leasingtager ved vurderingen af de økonomiske fordele ved aktivet tage udgangspunkt i de 

økonomiske fordele som kan opnås indenfor de i kontrakten opstillede vilkår, jf. IFRS 16.B22. 

Det ses at ved nogle leasingtyper, eksempelvis butikslejemål, at en del af vederlaget som leasingtager skal 

erlægge, er en andel af salget opnået fra eksempelvis et butikslejemål. I sådanne tilfælde skal denne 

procentvise andel af salget, som leasingtager skal afgive indgå som en del af de økonomiske fordele, og er 

dermed ikke en indikator at leasingtager ikke råder over alle økonomiske fordele af aktivet, jf. IFRS 16.23. 

 

6.2.3 Har leasingtager ret til at kontrollere brugen af aktivt? 
Foruden kravet om at leasingtager skal opnå i al væsentlighed samtlige økonomiske fordele ved det leasede 

aktiv, for at det kan siges at være under dennes kontrol, så er det andet aspekt af IFRS 16’s kontrol begreb, 

hvorvidt leasingtager har ”retten til at bestemme over brugen af det identificerede aktiv”, jf. IFRS 16.B9b. 

Dette aspekt over standardens retningslinjer for at vurdere om kravet er opfyldt, vil kort blive gennemgået 

her. 

Det angives i IFRS 16.B24a at leasingtager alene kan vurderes at have rette til at bestemme over brugen af 

aktivet i hele brugsperioden, hvis leasingtager har ret til at bestemme hvordan og på hvilken måde det 

leasede aktiv skal anvendes i hele leasingperioden. Undtagelsen herfra er de tilfælde hvor aktivets brug er 

foruddefineret ved aftalens indgåelse, disse gennemgås sidst i dette afsnit. 

I IFRS 16. B26 nævnes en række eksempler på beslutningstagningsrettigheder, der kan være indikatorer på 

at leasingtager har retten til at bestemme over aktivets brug: 
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a) ”retten til at foretage ændringer med hensyn til den type produkt, der produceres ved hjælp af aktivet 

(eksempelvis til at beslutte, om en container skal anvendes til varetransport eller til lagring, eller til 

at tage beslutninger om det produktsortiment, der sælges fra et salgssted)” 

 

b) ”retten til at foretage ændringer med hensyn til produktionstidspunkt (eksempelvis til at beslutte, 

hvornår en maskine eller et kraftværk vil blive anvendt)” 

 

c) ”retten til at foretage ændringer med hensyn til produktionssted (eksempelvis til at tage beslutninger 

om et transportkøretøjs eller et skibs bestemmelsessted eller om, hvor et driftsmiddel skal anvendes) 

og” 

 

d) ”retten til at foretage ændringer med hensyn til, hvorvidt og i hvilken mængde produktet skal 

produceres (eksempelvis til at tage beslutninger om, hvorvidt og i hvilke mængder der skal produceres 

energi på et kraftværk).” 

Som nævnt er ovenstående alene indikatorer, om væsentlige indikatorer, på at leasingtager kan have ret til 

at bestemme over brugen, men som ved mange af standardens øvrige vurderinger, så er det den samlede 

vurdering der er afgørende.  

Det specificeres i IFRS 16.B27 at rettigheder til at drive eller vedligeholde aktivet hvad enten disse besiddes 

af leasingtager eller leasinggiver ikke indikerer at denne part har retten til at råde over aktivets brug, da disse 

rettigheder alene omhandler brugen af aktivet, men ikke hvordan det bruges.  

Det forekommer ofte at leasinggiver har en form for beskyttelsesrettigheder indarbejdet i leasingaftalen, 

enten i form af maksimal produktion eller antal kørte kilometer, eller hvor ledes et aktiv skal bruges. IFRS 

16.B30 angiver dog at sådanne beskyttelsesrettigheder ikke i sig selv udelukker at leasingtager har retten til 

at bestemme over brugen af aktivet, de vil dog skulle tages i betragtning i forhold til den samlede vurdering 

af aktivets økonomiske fordele og leasingtagers beslutningsret over aktivet, som de naturligvis begrænser i 

nogen grad. 

Hvis vi ser nærmere på undtagelsen, dvs. de situationer som er omfattet af IFRS 16.B24b, hvor beslutningerne 

om leasingaktivets brug er foruddefinerede ved aftalens indgåelse og dermed ikke frit kan tilpasses igennem 

hele leasingperioden. I dette tilfælde vurderes leasingtager fortsat at have kontrollen såfremt følgende krav 

i ovennævnte punkt er opfyldt: 

i) ”kunden har retten til at drive aktivet (eller til at bestemme, at andre skal drive aktivet på en 

måde, som denne fastsætter) i hele brugsperioden, uden at leverandøren har retten til at ændre 

driftsinstrukserne, eller” 

ii) ”kunden har udformet aktivet (eller bestemte aspekter heraf), således at det på forhånd er 

bestemt, hvorledes og til hvilket formål aktivet vil blive brugt i hele brugsperioden.” 

Som angivet i punkt i), så udelukker foruddefineret brug af et aktiv ikke at det kan være under leasingtagers 

kontrol, så længe leasinggiver ikke har beføjelserne til at foretage ændringer i aftalen, der indskrænker eller 

ændrer leasingtagers muligheder for at anvende aktivet.  

Skulle det dog være tilfældet at leasinggiver kan foretage disse ændringer i driftsinstrukser efter aftalens 

indgåelse, så er der dog fortsat en enkelt mulighed for at leasingtager kan vurderes at have muligheden for 

at kontrollere brugen af aktivet, og denne er angivet ovenfor i punkt ii) og er de specifikke situationer, hvor 

leasingtager selv har designet hele eller væsentlige dele af aktivet. Som det nævnes i punktet, vurderes det i 
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disse tilfælde at leasingtager har haft en stor mulighed for at præge den senere brug af aktivet igennem 

designet af dette, i en sådan grad at det vurderes at være vigtigere end leasinggivers eventuelle mulighed for 

at indskrænke brugen.  

 Årsagen hertil må vurderes at være at IASB har vurderet at der trods alt er væsentlig færre muligheder for 

at indskrænke brugen af et højtspecialiseret aktiv udarbejdet til den specifikke leasingtagers behov og 

derudover må leasinggivers incitamenter hertil også vurderes at være mindre, da et sådant aktiv højest 

sandsynligvis vil være finansieret på en konkrakt over den væsentligste del af aktivets levetid, da leasinggiver 

ellers ville påtage sig en uforholdsmæssig stor risiko. Slutteligt kan det også tænkes at IASB netop har 

medtaget dette punkt, for at undgå at leasingtager og leasinggiver kunne gå sammen og udarbejde en 

kontrakt om leasing af et specialfremstillet aktiv, således at denne aftale faldt udenfor IFRS 16’s 

anvendelsesområde om dermed ikke skulle indregnes på balancen.  

 

6.2.4 Delkonklusion 
Det afgørende for at en kontrakt bliver anset som en leasingkontrakt i forhold til IFRS 16, er at der er tale om 

et identificeret aktiv og at dette kontrolleres af leasingtager i hele leasingperioden. Kontrolbegrebet kan 

yderligere opdeles i hvorvidt leasingtager har ret til at opnå i al væsentlighed samtlige økonomiske fordele 

ved aktivet, samt om denne har retten til at bestemme over brugen af aktivet. 

Generelt er det en helhedsvurdering af hvorvidt en given aftale opfylder disse kriterier, men IFRS 16’s 

appendiks giver en del retningslinjer, herunder beslutningstræet gengivet i Figur 6-1 ovenfor, om hvilke 

elementer i en aftale eller hvilke omstændigheder der skal tages i betragtning ved vurderingen af hvorvidt 

kravene om et specifikt aktiv og kontrol er opfyldt.  

 

6.3 Første indregning 
Med definitionen af en leasingkontrakt under IFRS 16 på plads, kan vi nu se nærmere på hvordan IFRS 16 

stiller krav om at der skal opgøres og indregnes en leasingforpligtelse og et såkaldt brugsretsaktiv. Dette 

afsnit vil foruden opgørelsen af leasingaktivet og forpligtelsen også gennemgå standardens opgørelse af 

hvilke perioder der skal anses som værende en del af leasingperioden, regler for anvendelse af standardens 

porteføljer af ens aktiver, samt standardens mere specifikke undtagelser for indregning af leasingaftaler. 

 

6.3.1 Leasingperioden 
Indledningsvist, er det vigtigt at få fastlagt hvordan leasingperioden opgøres, eftersom denne afgør den 

finansielle størrelse af aktivet og forpligtelsen der skal indregnes. Leasingperioden begynder på den dato 

aftalen træder i kraft og aktivet stilles til rådighed for leasingtager, herefter benævnt påbegyndelsesdatoen, 

fremfor ved aftalens indgåelse. Det er ikke afgørende hvornår leasingtager skal betale for bruge af aktivet, 

hvorfor eventuelle vederlagsfrie perioder også skal medregnes til leasingperioden, jf. IFRS 16.B36. Generelt 

foreskriver IFRS 16 at leasingperioden skal fastsættes som den uopsigelige periode af en leasingkontrakt, 

med tillæg af perioder hvor leasingtager har optioner til enten at opsige eller forlænge leasingkontrakten, jf. 

IFRS 16.18: 

”En virksomhed skal fastsætte leasingperioden som den uopsigelige periode af en leasingkontrakt 

sammen med: 
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a) perioder omfattet af en option på forlængelse af leasingkontrakten, såfremt leasingtager med rimelig 

sikkerhed vil udnytte en sådan option, og 

 

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

sikkerhed vil udnytte en sådan option.” 

Foruden optioner specificeret i leasingkontrakten, så vil leasingtager også betragtes som at have en ret til at 

opsige kontrakten, såfremt kontrakten alene kan opsiges af denne, jf. IFRS 16.B35. Denne option skal 

vurderes på samme måde som øvrige rettigheder til forlængelse eller køb og alene indregnes med det 

pågældende opsigelsesvarsel, såfremt leasingtager med rimelig sikkerhed forventer at udnytte den. I det 

tilfælde hvor leasinggiver alene besidder retten til at opsige leasingaftalen, skal den periode der er omfattet 

af opsigelsesvarslet inkluderes i opgørelsen af den uopsigelige leasingperiode, jf. IFRS 16.B35. 

Selve vurderingen af hvorvidt leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte en option skal foretages på 

påbegyndelsesdatoen og som en del af denne vurdering skal virksomheden tage hensyn til alle relevante 

forhold, samt eventuelle økonomiske incitamenter til at udnytte optionen eller ej, herunder forhold der 

forventes at finde sted mellem påbegyndelsesdatoen og udnyttelsesdatoen for optionen, ifølge IFRS 16.B37. 

Vejledningen til IFRS 16 nævner i samme  og følgende punkter en række forhold som leasingtager kan være 

opmærksom på ved vurdering. Disse er overordnet gengivet her: 

• Vilkår og -betingelser for de perioder som optionerne omfatter sammenlignet med markedspriser.  

• Større lejemålsforbedringer som virksomheden enten har gennemført eller planlægger at 

gennemføre 

• Omkostninger ved at opsige lejemålet, både direkte i af en evt. bod, men også indirekte i form af 

udgifter til at indgå en ny leasingaftale eller flytteomkostninger 

• Aktivets betydning for virksomhedens drift 

• Eventuelle betingelser der skal opfyldes for at en eller flere optioner kan udnyttes, samt om disse 

vurderes at være sandsynlige 

• Leasingtagers historik med lignende aktiver (både købe og leasing), hvor længe har virksomheden 

denne type af aktiver? 

Ved vurderingen vil en købsoption til under markedspris tale for at virksomheden forventes at udnytte denne, 

på samme måde som en fordelagtig leasingydelse i hele eller en del af en periode virksomheden overvejer 

om de vil forlænge aftalen for. Som nævnt ovenfor kan leasingtagers beløbsmæssigt væsentlige indretning 

af en leaset bygning, tale for at en forlængelse er sandsynlig, da leasingtager herved opnår større økonomiske 

fordele ved indretningen – eller omvendt fordi leasingtager skal føre lejemålet tilbage til oprindelige stand 

ved fraflytningen. 

Aktivets betydning for virksomhedens drift kan tale for en forlængelse, hvis det er et aktiv af afgørende 

betydning for driften eller at aktivet er specialdesignet og svært at erstattet – hvorimod et mere 

standardiseret leasingaktiv taler for at leasingtager ikke i samme grad kan være nødt til at forlænge aftalen. 

I forhold til ovenstående punkt om leasingtagers tidligere historik med lignende aktiver, så argumenterer 

Fedders et al. for at dette skal fortolkes snævert og således alene tages i betragtning såfremt at der er tydelige 

mønstre i virksomhedens historik med lignende aktiver (Fedders, Steffensen, & Lassen, 2017, s. 562). 

Listen ovenfor er ikke udtømmende og ikke alle punkter vil nødvendigvis have relevans for enhver 

virksomhed. Det er afgørende at virksomheden foretager valget om hvorvidt en option skal medregnes til 

leasingperioden som en helhedsvurdering – og for hver enkelt option i en given leasingaftale. 
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Ved situationer hvor leasingtager har flere på hinanden følgende optioner at tage stilling til, opstår 

spørgsmålet naturligvis om hvor mange gange man forventer at forlænge aftalen. Forestiller man sig en 

flerårig aftale med en række forlængelsesmuligheder på et år, er det da realistisk at forlænge én, to eller flere 

gange? Det vil altid bero på en vurdering af den specifikke situation. 

Fedders et al. rejser dog en interessant problemstilling i forhold til ovennævnte situation med 

forlængelsesoptioner og praksis for mange danske leasingaftaler om lejemål: 

”Mange danske leasingaftaler vedrørende lejemål har efter udløbet af uopsigelighedsperioden 

en automatisk forlængelsesoption, hvor leasingtager kan forblive i lejemålet, uden at aftalen 

skal fornys, såfremt leasingtager ikke opsiger lejemålet. Det betyder, at lejemålet f.eks. hver 

tredje måned forlænges med yderligere tre måneder. Dette anses for at være en option til at 

forlænge leasingaftalen hos leasingtager.” (Fedders, Steffensen, & Lassen, 2017, s. 563) 

I tilfælde som omtalt i citatet, er der ikke alene tale om at vurdere en række optioner, men i realiteten et 

ubegrænset antal forlængelsesoptioner. IFRS 16 behandler ikke specifikt sådanne situationer eller indikerer 

hvordan de skal håndteres, hvorfor de som øvrige optioner skal vurderes efter principperne angivet ovenfor. 

I dette tilfælde må lejemålets betydning for virksomheden eller tydelige historik for lejetid eller forlængelse 

af lignende lejemål anses som vigtige indikatorer på hvor mange optioner leasingtager bør medregne til 

leasingperioden. 

Efter første indregning af leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet, skal leasingperioden og de tilhørende 

optioner alene revurderes, når et valg om at udnytte en option eller ej har baggrund i en aktiv handling, der 

er under leasingtagers kontrol, jf. IFRS 16.20-21. Standardens regler for revurdering vil blive gennemgået 

yderligere i afsnit 6.4.2.1. 

 

6.3.2 Opgørelse af brugsretsaktivet 
På tidspunktet for første indregning vil brugsretsaktivet og leasingforpligtelsen ofte have samme 

beløbsmæssige størrelse. Dette skyldes at leasingforpligtelsen udgør den væsentligste del af det beløb der 

skal indregnes som leasingaktivet. Der er dog en række forhold der kan bevirke at yderligere omkostninger 

skal henregnes til aktivet. Dette afsnit vil kort redegøre for de elementer der skal indgå i leasingaktivet, med 

undtagelse af selve leasingforpligtelsen, der vil blive selvstændigt gennemgået i afsnit 6.3.3.  

Ved første indregning måles brugsretsaktivet til kostpris, bestående af følgende: Leasingforpligtelsen, 

forpligtelse til nedrivning eller reetablering af aktivet, direkte omkostninger ved indgåelse og leasingydelser 

betalt på eller før ikrafttrædelsesdatoen, jf. IFRS 16.24. Figuren nedenfor illustrerer de enkelte 

delkomponenter i brugsretsaktivet, samt leasingforpligtelsen, og indikerer hvilke elementer der har en 

modsvarende forpligtelse og hvilke der vil medføre en forskel i størrelsen af det indregnede aktiv og 

forpligtelse. 
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Figur 6-2 Brugsretsaktivet of leasingforpligtelsens bestanddele 

Indeholder leasingaftalen en forpligtelse til nedrivning eller reetablering af aktivet efter leasingperiodens 

udløb, så skal leasingtager foretage et skøn over udgifterne til at opfylde denne forpligtelse og indregne dette 

beløb som en del af brugsretsaktivet, jf. IFRS 16.25. Modposten vil være en hensat forpligtelse. 

Som for udgifter afholdt i forbindelse med opførelse eller installation af øvrige materielle anlægsaktiver, så 

skal direkte omkostninger afholdt i forbindelse med indgåelse af en leasingkontrakt også indregnes som en 

del af aktivet under IFRS 16. I standardens appendiks A er direkte omkostninger defineret som de marginale 

udgifter som leasingtager, har afholdt i forbindelse med indgåelse af kontrakten og som ikke ville have været 

afholdt såfremt aftalen ikke var blevet indgået. Juridiske omkostninger til kontraktgennemgang er et 

eksempel på en sådan omkostning, om end det grundet ordvalget marginale omkostninger må vurderes at 

interne omkostninger, f.eks. til intern jurist, ikke kan henføres til aktivet (Fedders, Steffensen, & Lassen, 2017, 

s. 572). 

Tidspunktet for første indregning er aftalens ikrafttrædelsesdato – den dato hvor aktivet stilles til rådighed 

for leasingtager. Såfremt leasingtager forud for eller på denne dato har afholdt omkostninger i forbindelse 

med leasingaftalen, så skal disse ydelser allokeres til brugsretsaktivet. Årsagen er at det ikke skal være muligt 

for leasingtager at mindske leasingaktivet ved at betale forud og at omkostningen relaterer sig til 

leasingperioden og derfor skal henføres hertil. 

 

6.3.3 Opgørelse af leasingforpligtelsen 
Leasingforpligtelsen skal indregnes på påbegyndelsesdatoen, den dato hvor aftalen træder i kraft, og 

indregnes til nutidsværdien af de på den dato ubetalte ydelser, jf. IFRS 16.26. De ydelser der skal anses som 
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en del af de ubetalte leasingydelser og indgå som en del af forpligtelsen kan inddeles i en række forskellige 

kategorier, som angivet ovenfor i figur 6-2, disse er; faste leasingydelser, variable leasingydelser, 

restværdigarantier stillet af leasingtager, udnyttelses pris for købsoptioner og betaling af bod ved opsigelse 

af leasingkontrakten. Dette afsnit vil gennemgå hver af disse kategorier og redegøre for hvordan leasingtager 

skal opgøre leasingydelsen for hver af ydelsestyperne og hvilke vurderinger der ligger til grund for om de skal 

indgå. Derudover vil fastlæggelse af diskonteringssats blive behandlet. 

 

6.3.3.1 Faste leasingydelser 

Faste leasingydelser er de ydelser som leasingtager betaler for at opnå brugsretten over det leasede aktiv, 

der med sikkerhed skal afholdes og hvis beløbsmæssige størrelse er kendt. Faste leasingydelser kan i sagens 

natur ikke være variable. Dette betyder dog ikke at den faste leasingydelse ikke kan udvikle sig over tid, da 

på forhånd kendte beløbs- eller procentvise stigninger af leasingydelsen undervejs i perioden ikke medfører 

at ydelsen anses for variabel. 

Med til de faste leasingydelser skal også regnes i substansen faste leasingydelser. Disse er gennemgået i IFRS 

16.B42, hvor det fremgår at ”… I substansen faste leasingydelser er ydelser, som formelt set er variable, men 

som i substansen er uundgåelige…”. Heraf fremgår også en række overordnede eksempler på i substansen 

faste leasingydelser, der kan opsummeres således: 

a) Leasingydelserne er struktureret som variable ydelser, men indeholder i realiteten ikke et variabelt 

element 

b) Leasingtager står over for mere end et betalingsmønster 

I forhold til det første punkt, så nævner IFRS 16.B42a to forskellige eksempler, der begge medfører at variable 

ydelser er at betragte som i substansen faste ydelser. Det første eksempel er hvis der i kontrakten er 

indarbejdet en betaling som kun skal afholdes, såfremt leasingaktivet er funktionsdygtigt i leasingperioden. 

Det må antages at leasingtager ved en leasingaftales indgåelse har en forventning om at et leasingaktiv er 

fuldt funktionsdygtigt i hele perioden, hvorfor aktivets funktionsdygtighed ikke kan anses som et reelt 

variabelt parameter. Det andet eksempel der gives er, hvor der indledningsvist er en reel variabilitet til grund 

for ydelsen, f.eks. baseret på leasingtagers brug af aktivet, men hvor leasingaftalen efterfølgende ændres 

således at variabiliteten ikke længere består. I sidstnævnte tilfælde skal ydelsen anses som i substansen fast 

fra tidspunktet hvor aftalen ændres. 

Såfremt leasingtager har flere mulige betalingsmønstre, men kun en af disse er realistisk skal leasingtager 

vælge den der anses som realistisk og medregne ydelsesprofilen til de faste leasingydelser, jf. IFRS 16. B42b. 

Forekommer flere af ydelsesprofilerne at være realistiske, da skal leasingtager medregne den ydelsesprofil, 

der på diskonteret grundlag har den laveste værdi, jf. IFRS 16.B42 c. Det fremgår ikke specifikt hvilken 

diskonteringsrente leasingtager skal bruge til denne vurdering, men det må antages at være den samme som 

fastlægges til brug for tilbagediskonteringen af leasingydelserne, som gennemgås nedenfor i afsnit 6.3.3.5. 

Kravet om at det er substansen af variabiliteten der skal afgøre om en udgift skal anses som variabel eller 

fast skal ses i det lys, at en ikke variable udgifter skal medregnes til den samlede opgørelse af 

leasingforpligtelsen, men i stedet omkostningsføres. Dermed kunne det tænkes at nogle leasingtagere ville 

forsøge at indgå kontrakter der fremstår variable, for at indgå eller mindske indregning af aktivet og 

forpligtelsen på balancen. 
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6.3.3.2 Variable leasingydelser 

I IFRS 16 er variable leasingydelser defineret som den del af ydelserne som leasingtager, afholder for at opnå 

brugsretten til et underliggende aktiv og som varierer som følge af begivenheder efter aftalens 

påbegyndelsesdato, jf. IFRS 16 appendiks A. I forhold til opgørelsen af leasingforpligtelsen og de variable 

leasingydelser der indgår som grundlag for denne, så er det nødvendigt at skelne mellem ydelser der er 

variable som følge af et indeks eller en rente, og øvrige variable udgifter der f.eks. er baseret på forbrug. 

Årsagen til dette er, at alene leasingydelser der varierer som følge af en rente eller et indeks skal indgå i 

opgørelsen af de samlede leasingbetalinger, jf. IFRS 16.27b. Ved fastlæggelsen af leasingydelserne, skal 

leasingtager bruge indekset eller rentens nuværende værdi, til at estimere betalingerne over 

leasingperioden. Over tid, i takt med at renten eller indekset ændrer sig, da vil leasingaktivet og passivet 

skulle reguleres med udgangspunkt i renten eller indeksets værdi på det fremtidige tidspunkt. 

Øvrige variable udgifter, såsom omsætningsbestemt husleje, eller betaling baseret på brug af aktivet skal 

resultatføres i takt med at leasingtager pådrager sig omkostningerne. Bemærk at dette medfører at den 

variable del af leasingydelserne indgår i EBITDA, hvorimod den faste leasingydelse og øvrige komponenter 

løbende resultatføres i takt med at leasingaktivet afskrives.  

Det forekommer, at leasingydelserne kan variere i fremtidige perioder, såfremt at leasingtager vælger at 

udnytte eller ikke at udnytte en option om at forlænge leasingperioden. I disse tilfælde skal leasingtager 

indregne den variable ydelse, såfremt det vurderes at denne med rimelig sikkerhed vil udnytte optionen 

(Fedders, Steffensen, & Lassen, 2017, s. 578). 

 

6.3.3.3 Restværdigarantier 

Det forekommer at leasingtager som en del af leasingkontrakten stiller en garanti overfor leasingtager for 

det underliggende aktivs restværdi efter leasingperiodens udløb. Som nævnt ovenfor indgår garantier af den 

karakter i opførelsen af leasingforpligtelsen. IFRS 16 gør op med det tidligere princip under IAS 17, om at den 

maksimale udgift ved garantien skal inkluderes i minimumsleasingydelserne. Under IFRS 16 er det alene 

”betalinger, som leasingtager forventer at skulle afholde i henhold til restværdigarantier” der skal inkluderes, 

jf. IFRS 16.27c. Standarden specificerer ikke dette yderligere i sin vejledning, men i deres Basis for Conclusion 

vedrørende IFRS 16, har IASB udtalt følgende: 

”Therefore, the IASB decided that a lessee should estimate the amount expected to be payable to 

the lessor under residual value guarantees and include that amount in the measurement of the lease 

liability. In the IASB's view, the measurement of a residual value guarantee should reflect an entity's 

reasonable expectation of the amount that will be paid.” IFRS 16.BC171  

Dermed skal leasingtager alene medregne de forventede udgifter til restværdigarantier, så i tilfælde af at 

leasingtager forventer at leasingaktivet vil have samme eller højere værdi end den værdi der er garanteret 

overfor leasingtager, da skal garantien ikke indgå i opgørelsen af leasingydelserne. Omvendt vil en lavere 

forventet værdi på aktivet ved leasingperiodens udløb medfører at forskellen mellem forventede værdi og 

det garanterede beløb medtages. 

 

6.3.3.4 Udnyttelse af optioner 

Indeholder leasingaftalen optioner, hvad enten der er tale om optioner vedrørende forlængelse, opsigelse 

eller køb af det underliggende aktiv, så skal effekten af disse inkluderes i opgørelsen af leasingydelserne. 
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Førstnævnte inkluderes som en del af de faste ydelser i form af en længere leasingperiode, såfremt 

leasingtager forventer at udnytte optioner af den type. I forhold til optioner vedrørende opsigelse eller køb 

af aktivet, så skal effekten af disse også medregnes i leasingydelserne, såfremt at leasingtager med rimelig 

sikkerhed forventer at udnytte disse. 

Er der tale om en option med mulighed for opsigelse af leasingkontrakten, skal leasingtager medregne en 

evt. bod som leasingtager måtte pådrage sig ved udnyttelse af denne, jf. IFRS 16.27e. Ved en købsoption skal 

leasingtager indregne udnyttelsesprisen på optionen, jf. IFRS 16.27d. For begge typer af optioner, gælder at 

leasingtager med rimelig sikkerhed skal forvente at udnytte disse for at de skal indregnes. Vurderingen skal 

foretages på aftalens påbegyndelsesdato og leasingtager skal tage hensyn til de i afsnit 6.3.1 nævnte faktorer 

der taler for henholdsvis udnyttelse eller ikke-udnyttelse af optionen. 

 

6.3.3.5 Diskonteringsrente 

Når elementerne, behandlet i de foregående afsnit, er opgjort til den samlede sum af leasingbetalinger, skal 

disse tilbagediskonteres med en rentesats, for at nå frem til leasingforpligtelsen. I forhold til fastlæggelse af 

rentesatsen til brug for diskonteringen, så foreskriver IFRS 16.26 at leasingtager skal anvende den interne 

rente i leasingaftalen. Såfremt denne ikke er kendt, eller kan estimeres med en vis grad af sikkerhed, så skal 

leasingtager i stedet diskontere leasingydelserne med virksomhedens marginale lånerente.  

I praksis vil den interne rente sjældent fremgå af leasingaftalen, hvorfor leasingtager er nødt til at estimere 

den. Dette kan dog være vanskeligt, da det forudsætter at leasingtager kender værdien af det underliggende 

aktiv på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvor vidt leasinggiver har påtaget sig direkte omkostninger i 

forbindelse med aftalens indgåelse, leasingydelsernes størrelse og forfaldstidspunkter, samt aktivet værdien 

ved leasingperiodens udløb. Alle disse parametre er nødvendige at kende, da de indgår i leasinggivers 

betalingsrække i forbindelse med leasingaftalen.  

Leasingydelserne er det eneste af ovenstående parametre, som leasingtager med sikkerhed kender. Såfremt 

leasingaktivet er helt nyt, og forholdsvis standardiseret, f.eks. hvis der er tale om en bil, er det måske muligt 

for leasinggiver at skønne hvad dagsværdien af aktivet er ved indgåelsen, hvorimod det vil være vanskeligere 

ved et ældre aktiv eller et aktiv af mere specialiseret karakter. De sidstnævnte parametre om kendskab til 

leasinggivers direkte omkostninger i forbindelse med aftalen vil meget sjældent være tilgængelige for 

leasingtager, lige såvel vil det også være vanskeligt at skønne hvad værdien af den ikke garanterede værdi af 

leasingaktivet er ved aftalens udløb. 

Dermed må det vurderes at leasingtager i de fleste tilfælde, vil vælge at anvende sin marginale lånerente til 

at diskontere leasingydelserne.  

 

6.3.4 Undtagelser fra indregning 
Udgangspunktet i IFRS 16 er at alle leasingaftaler indenfor standardens anvendelsesområde skal indregnes 

på balancen. Standarden indeholder dog også to undtagelser fra dette princip; aktiver af lav værdi og korte 

leasingkontrakter, jf. IFRS 16.5. Undtagelserne er indført for at minimere de administrative byrder ved at 

kræve indregning af samtlige aktiver. 

Der er ikke tale om at IFRS 16 kræver at aktiver der falder under de to kategorier ikke må indregnes, men 

leasingtager har muligheden for at vælge at aktiver der lever op til definitionerne ikke skal indregnes på 

balancen. Vælger virksomheden ikke at indregne aktiver af lav værdi og korte leasingkontrakter på balancen, 
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så stiller standarden krav om at omkostningen skal fordeles lineært over leasingperioden for begge 

undtagelser, medmindre et andet systematisk grundlag synes mere passende, jf. IFRS 16.6. 

Kravet om systematisk indregning af omkostningerne ved leasingaftalen er identisk med det tidligere krav til 

indregning af operationelle leasingaftaler i IAS 17, som beskrevet i afsnit 5.4.1. 

 

6.3.4.1 Aktiver af lavværdi 

Leasingtager har mulighed for at vælge ikke at indregne et brugsretsaktiv og en leasingforpligtelse, for 

leasede aktiver af lavværdi. Det fremgår af standarden at vurderingen af hvorvidt et aktiv har en lavværdi 

skal foretages på absolut grundlag og med udgangspunkt i aktivets værdi fra ny, uanset alder på tidspunkt 

for leasingaftalens ikrafttrædelse, jf. IFRS 16.B3. Standarden oplyser dog ikke om hvad denne absolutte 

beløbsgrænse er.  

IASB har dog i deres Basis for Conclusion vedrørende IFRS 16, hvor de uddyber deres overvejelser omkring 

standarden, udtalt at de undervejs i processen har arbejdet med en beløbsgrænse på 5.000 USD (34.000 

DKK), jf. IFRS 16.BC100 som gengivet nedenfor: 

” In developing the exemption, the IASB attempted to provide substantive relief to preparers 

while retaining the benefits of the requirements in IFRS 16 for users of financial statements. 

The IASB intended the exemption to apply to leases for which the underlying asset, when new, 

is of low value (such as leases of tablet and personal computers, small items of office furniture 

and telephones). At the time of reaching decisions about the exemption in 2015, the IASB had 

in mind leases of underlying assets with a value, when new, in the order of magnitude of 

US$5,000 or less. A lease will not qualify for the exemption if the nature of the underlying asset 

is such that, when new, its value is typically not low. The IASB also decided that the outcome 

of the assessment of whether an underlying asset is of low value should not be affected by the 

size, nature, or circumstances of the lessee – ie the exemption is based on the value, when new, 

of the asset being leased; it is not based on the size or nature of the entity that leases the asset. 

Ovenstående citat må anses som et væsentligt fortolkningsbidrag til standarden, og interessenter, herunder 

danske revisionshuse, virker til at have lagt sig fast på de 5.000 USD som en øvre grænse – om end det ikke 

eksplicit er fastsat i standarden, se bl.a. Deloittes Introduktion til de internationale regnskabsstandarder – 

kapitel om IFRS 16 og PwC’s Leasing efter IFRS 16. 

Udtalelsen ovenfor fra IASB’s Basis for Conclusion uddyber også at de ønskede en lavværdi grænse der ikke 

var virksomheds specifik, således at forskellige virksomheder gerne skulle have en i store træk ens opfattelse 

af hvad et aktiv af lavværdi er og dermed skabe større sammenlignelighed på tværs af forskellige 

virksomheders regnskaber. Om end beløbsgrænsen ikke fremgår af standarden, så er det specificeret i IFRS 

16.B4 at ”… Vurderingen påvirkes ikke af leasingtagers størrelse, art eller forhold. Forskellige leasingtagere 

forventes således at nå til samme konklusion om, hvorvidt et givet underliggende aktiv har en lav værdi.” og 

derudover indeholder standarden i IFRS 16.B8 en række eksempler på aktiver af lav værdi, her nævnes 

tablets, computere, telefoner og mindre kontormøbler som eksempler.  

Med standardens angivelse af eksempler på lav værdi aktiver, samt understregelsen i IFRS 16.B4 af at 

vurderingen ikke skal tage udgangspunkt i virksomheden egne forhold, må det forventes at de fleste 

virksomheder når frem til i al væsentlighed ens konklusioner om hvilke aktiver der bør indgå i denne grænse. 

Hvor vidt de evt. måtte operere med individuelle mindste grænser der afviger fra de 5.000 USD, må dog i den 

henseende anses for mindre væsentligt. 
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Det skal dog bemærkes at standarden også stiller krav om at et aktiv af lavværdi ikke umiddelbart må være 

afhængigt af eller forbundet med andre aktiver og i væsentlig grad fungere selvstændigt eller med ressourcer 

der er umiddelbart tilgængelige for virksomheden, jf. IFRS 16.B5. Denne regel søger at undgå at virksomheder 

forsøger at dekomponere aktive, til tilstrækkelig små aktivdele, der hver især kan klassificeres som aktiver af 

lav værdi. 

Leasingtager kan vælge om undtagelsen ønskes anvendt for hvert enkelt specifikke aktiv, jf. IFRS 16.8. 

Uanset undtagelsen fra indregning af lavværdi aktiver, så kan en virksomhed anvende de almindelige 

væsentlighedsregler ved vurderingen af om en leasingkontrakt skal indregnes på balancen, jf. IAS 1.7. 

Dermed fungerer undtagelsen for indregning af aktiver af lavværdi i realiteten som et supplerende 

væsentlighedskriterie.  

Der er dog forskelle ved at anvende de to metoder. Ved anvendelse af de almindelige væsentlighedsregler, 

så kan leasingtager undlade at indregne alle uvæsentlige kontrakter, men de indregnede beløb på balancen 

og de i perioden indregnede omkostninger må ikke afvige væsentligt fra hvad der ville have været indregnet, 

såfremt væsentlighedsreglen ikke var brugt som undtagelse. Dette krav gælder særskilt for hver kategori af 

aktiver og passiver, samt de i resultatopgørelsen påvirkede poster som er påvirket af valget. Mellemtotaler 

som EBITDA eller lignende der anvendes i virksomhedens regnskab er ligeledes underlagt dette krav (Fedders, 

Steffensen, & Lassen, 2017, s. 571). 

Anvendes lavværdi reglen i IFRS 16 skal virksomheden indregne omkostningen til leasingkontrakten jævnt 

over perioden, som beskrevet ovenfor i afsnit 6.3.4 upåagtet af at kontrakterne er væsentlige for leasingtager 

– så længe de lever op til kravet om at være aktiver af lavværdi, jf. IFRS 16.B4. Derudover skal leasingtager 

oplyse at undtagelsen benyttes, samt den beløbsmæssige størrelse af udgifter vedrørende leasingkontrakter 

for aktiver af lavværdi i perioden, mere om oplysningskrav nedenfor i afsnit 6.6. 

 

6.3.4.2 Korte leasingkontrakter 

En kort leasingkontrakt er i IFRS 16 defineret som leasingkontrakt der fra dens påbegyndelsesdato løber over 

en periode på 12 måneder eller mindre. Opgørelsen af leasingperioden foregår på samme måde som for alle 

øvrige leasingkontrakter omfattet af IFRS 16, som beskrevet i afsnit 6.3.1. Derfor skal eventuelle 

forlængelsesoptioner og hvorvidt disse forventes at blive udnyttet også tages i betragtning ved fastlæggelsen 

af leasingperioden.  

Modsat tilfældet for aktiver af lavværdi, så kan reglerne om at udelade indregning af korte leasingkontrakter 

ikke vælges på en aktiv-for-aktiv basis, men skal anvendes konsekvent for en kategori af aktiver, eksempelvis 

kopimaskiner, lifte eller fly, jf. IFRS 16.8. Ikke at disse aktivtyper nødvendigvis er gode eksempler på aktiver 

der kan forventes at være på korte leasingkontrakter, men de er blot nævnt som eksempler på overordnede 

kategorier af aktiver. 

Særligt for korte leasingkontrakter kræver standarden at en given leasingkontrakt anses som en ny kontrakt, 

og dermed skal vurderes og indregnes på ny, såfremt at enten leasingkontrakten eller leasingperioden 

ændres, sidstnævnte eksempelvis ved udnyttelse af en ikke-indregnet option, jf. IFRS 16.7. 

Det skal nævnes at såfremt en leasingkontrakt indeholder en købsoption, uanset om denne er fordelagtigt 

prisfastsat eller forventes udnyttet, så fremgår det af definitionen af en kort leasingkontrakt i standarden, at 

en sådan ikke kan indeholde en købsoption. Dermed vil dette forhold alene medføre krav om indregning på 

balancen, på trods af den samlede leasingperiode er vurderet til under 12 måneder. 
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Ved brug af denne undtagelse, skal leasingtager oplyse om at denne benyttes i sin årsrapport, samt oplyse 

om den samlede omkostning for korte leasingkontrakter, samt den resterende leasingforpligtelse på disse, 

oplysningskravene til leasingtager gennemgås yderligere i afsnit 6.6.  

 

6.4 Efterfølgende måling 
Dette afsnit vil angive hvorledes brugsretsaktivet og leasingforpligtelsen efterfølgende skal måles og 

reguleres i værdi. Hovedreglen er at brugsretsaktiver afskrives løbende over leasingperioden, mens der af 

leasingforpligtelsen, beregnes en rente af den tilbageværende forpligtelse for hver periode, mens den 

løbende reduceres af den del af leasingydelsen der anses for at udgøre afdraget. Nedenfor er et eksempel på 

en afdragsprofil for en leasingforpligtelse der løber over 5 år og har en intern rente i aftalen på 3,26%: 

 

Figur 6-3: Afdragsprofil på leasingforpligtelse op 250.000 DKK, renteudgift beregnet med aftalens interne rente på ca. 3,26%. 

Som nævnt ovenfor i afsnittet om første indregning, så udgør leasingforpligtelsen størstedelen af 

brugsretsaktivets værdi. I nedenstående eksempel er der antaget ikke at være direkte startomkostninger 

eller lignende der skal tillægges aktivets kostpris, hvorfor aktivet og forpligtelsen beløbsmæssigt er lige store 

ved indregning. Eksemplet er baseret på afdragsprofilen ovenfor og viser hvordan de periodevise 

omkostninger, i form afskrivninger og renteudgifter, påvirker resultatopgørelsen, samt hvordan 

balanceværdierne forskydes imellem perioderne. 

 

Figur 6-4: Leasingaftalens indvirkning på resultatopgørelsen i hvert af de fem år, samt ultimo balanceværdier. 

Som kort nævnt ovenfor er dette hovedreglen hvordan en leasingkontrakt vil blive indregnet og løbende 

målt. Der findes også undtagelser og variationer i forhold til dette eksempel, både hovedreglen for 

behandling af leasing, samt undtagelserne hertil vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 

 

 

År Renteudgift Afdrag Ydelse Restgæld

0 250.000                        

1 8.153               46.847               55.000               203.153                        

2 6.625               48.375               55.000               154.778                        

3 5.047               49.953               55.000               104.825                        

4 3.418               51.582               55.000               53.243                           

5 1.736               53.243               55.000               -                                 

År Afskrivninger Renteudgifter Leasingaktiv Leasingforpligtelse

0 250.000             250.000                        

1 50.000             8.153                  200.000             203.153                        

2 50.000             6.625                  150.000             154.778                        

3 50.000             5.047                  100.000             104.825                        

4 50.000             3.418                  50.000               53.243                           

5 50.000             1.736                  -                      -                                 

BalanceResultatopgørelse
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6.4.1 Brugsretsaktivet 
Den efterfølgende måling af brugsretsaktivet afhænger af aktivtypen. Hovedreglen er at aktivet efter første 

indregning skal behandles efter en kostprismodel, med fradrag fra akkumulerede afskrivninger og 

akkumulerede tav ved værdiforringelse, samt justeret for nye målinger af leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.30 

a og b. IFRS 16 foreskriver desuden at aktivet afskrives i overensstemmelse med kravene i IAS 16 – Materielle 

anlægsaktiver, disse vil dog ikke blive nærmere gennemgået, da det ligger udenfor opgaven fokusområde.  

Brugsretsaktivet skal som udgangspunkt afskrives over leasingperioden, men indeholder leasingaftalen en 

købsoption – og forventer leasingtager med rimelig sikkerhed at udnytte denne – så skal aktivet i stedet 

afskrives over den forventede levetid, jf. IFRS 16.32. Indeholder aftalen ikke en decideret købsoption, men 

ejendomsretten overdrages til leasingtager ved leasingperiodens ophør, da skal brugsretsaktivet også 

afskrives over den forventede levetid.  

Undtagelsen til ovenstående hovedregel er tilfælde hvor det underliggende aktiv er en investerings-ejendom 

og hver leasingtager har valgt at måle sine øvrige investeringsejendomme til dagsværdi efter IAS 40 – 

Investeringsejendomme. Er dette tilfældet, skal også brugsretsaktiver som er omfattet af definitionen af 

investeringsejendomme i IAS 40 måles til dagsværdi, jf. IFRS 16.34. 

 

6.4.2 Leasingforpligtelsen 
Efter første indregning af leasingforpligtelsen skal leasingtager måle denne ved at forøge den 

regnskabsmæssige værdi for at afspejle renterne af leasingforpligtelsen og reducere den regnskabsmæssige 

værdi med de i perioden betalte leasingydelser. Såfremt der foretages revurderinger eller ændringer af 

leasingaftalen, så skal leasingforpligtelsens regnskabsmæssige værdi reguleres for at afspejle dette. Jf. IFRS 

16.36 a-c. 

I forhold til renten der skal beregnes af leasingforpligtelsen, så foreskriver IFRS 16.37, at ”Renterne af 

leasingforpligtelsen i hvert regnskabsår i leasingperioden er det beløb, som frembringer en konstant periodisk 

forrentning af den resterende leasingforpligtelse…”. Yderligere fremgår det at den periodiske rente er den 

diskonteringssats som leasingtager, har anvendt til at indregne leasingforpligtelsen, det vil sige enten 

leasingkontrakten interne rente eller leasingtagers marginale lånerente. I standardens regler for revurdering 

og ændring af leasingkontrakten stilles der i nogle tilfælde krav om at diskonteringen af de tilbageværende 

leasingydelser skal ske med en revurderet rentesats. Dette vil blive nærmere gennemgået nedenfor i afsnit 

6.4.2.1. 

Som nævnt ovenfor skal leasingtager periodisk reducerer størrelsen af forpligtelsen med et beløb svarende 

til de afholdte leasingydelser. Dog alene for de ydelser der oprindeligt er medtaget i opgørelsen af 

forpligtelsen. Variable omkostninger baseret på forbrug eller lignende skal indregnes i resultatopgørelsen i 

takt med at virksomheden pådrager sig disse og vil dermed ikke påvirke afdragene på leasingforpligtelsen, 

som gennemgået i afsnit 6.3.3.2. 

6.4.2.1 Revurdering af leasingforpligtelsen efter første indregning 

Foruden ovennævnte effekter på leasingforpligtelsen, så kan bestemte hændelser medføre at leasingtager 

skal revurdere den tilbageværende del af leasingforpligtelsen. Overordnet set er der to forskellige måder for 

leasingtager at gøre dette på - hvilken der skal anvendes er afhængigt af hvorvidt årsagen til revurderingen 

er en ændring i leasingperioden eller i leasingydelserne. 
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IFRS 16.40 a-b angiver at såfremt leasingperioden eller vurderingen af en købsoption på leasingaktivet 

ændres under iagttagelse af reglerne i IFRS 16.20 og 21, da skal leasingtager fastsætte de reviderede 

leasingbetalinger på baggrund af den revidere leasingperiode eller ændring i de skyldige betalinger i henhold 

til købsoptionen. 

IFRS 16.20 foreskriver at leasingtager skal revurdere, hvorvidt de med rimelig sikkerhed vil udnytte en option 

til at forlænge aftalen eller ikke udnytte en option til at opsige aftalen, såfremt der indtræffer et væsentlig 

forhold der: 

a) Er under leasingtagers kontrol og 

b) Påvirker hvorvidt leasingtager vil udnytte en forinden ikke indregnet option eller omvendt ikke 

længere ønsker at udnytte en tidligere indregnet option 

I standardens appendiks B41 angives en række eksempler på væsentlige forhold, der både er under 

leasingtagers kontrol og som påvirker dennes incitament til at disponere anderledes i forhold til de på 

indregningstidspunktet inkluderede optioner. Disse eksempler omfatter væsentlige lejemålsforbedringer, 

der ikke var planlagt på aftalens påbegyndelsesdato, og som forventes at give leasingtager væsentlige 

økonomiske fordele, hvad enten der er tale om optioner på forlængelse, køb eller opsigelse, der vil ændre 

den initiale leasingperiode. Væsentlige ændringer eller brugertilpasninger af leasingaktivet, samt indgåelse 

af en fremleasingkontrakt for det underliggende aktiv, for en periode der går udover den oprindeligt fastsatte 

leasingperiode. Det sidste eksempel der nævnes, er en forretningsmæssig beslutning fra leasingtagers side 

med direkte relevans for udnyttelsen af det underliggende aktiv. Her gives undereksempler som afhændelse 

af et alternativt aktiv, forlængelse eller køb af et komplementært aktiv, eller beslutninger vedrørende et 

forretningsområde der udnytter det leasede aktiv.  

Særligt det sidste eksempel er relativt bredt, og det er vigtigt at understrege at det der forårsager 

leasingtagers beslutning også skal være under dennes kontrol. Eksempelvis vil det være under leasingtagers 

kontrol, hvis denne investerer yderligere i en forretningsenhed der bruger leasingaktivet og at dette vil 

medføre en højere kapacitets udnyttelse af aktivet, hvorfor leasingtager vurderer det rimeligt sikkert at 

denne vil udnytte en option på køb eller forlængelse. Omvendt, vil det ikke være under leasingtagers kontrol, 

hvis beslutningen beror på udviklingen af priserne enten leasing eller køb af lignende aktiver, hvorfor en 

tidligere ikke indregnet option pludselig vurderes at være gunstig. I sidstnævnte tilfælde ville 

leasingkontrakten dermed ikke skulle revurderes jf. IFRS 16.20. 

Hvor IFRS 16.20 behandler de situationer, hvor leasingtagers ændrede forventning til med rimelig sikkerhed 

at udnytte en option, så behandler IFRS 16.21 de situationer, hvor leasingtager faktisk foretager en handling 

i modstrid med hvad der initialt er indregnet, eller retligt forpligter sig til at foretage en sådan handling og 

dermed ændrer den uopsigelige leasingperiode. Den uopsigelige leasingperiode vurderes at være ændret 

såfremt: 

a) leasingtager udnytter en option, som virksomheden ikke forinden har indregnet i leasingperioden, 

 

b) leasingtager ikke udnytter en option, som virksomheden forinden har indregnet i leasingperioden, 

 

c) der indtræffer en begivenhed, som i henhold til kontrakten forpligter leasingtager til at udnytte en 

option, som virksomheden ikke forinden har indregnet i leasingperioden, eller 

 

d) der indtræffer en begivenhed, som i henhold til kontrakten forbyder leasingtager at udnytte en 

option, som virksomheden forinden har indregnet i leasingperioden 



35 
 

I disse tilfælde skal leasingtager revurdere leasingperioden. Er det tilfældet at leasingtager har ageret som 

beskrevet i enten IFRS 16.20 eller 21 og leasingforpligtelsen dermed skal måles på ny, da fremgår det af IFRS 

16.41 at leasingtager skal fastsætte en revideret diskonteringssats, svarende til den interne rente i den 

resterende del af leasingkontrakten, eller såfremt denne ikke er kendt, da anvendes virksomhedens 

marginale lånerente. 

Det kan også forekomme at ændringerne i forhold til leasingtagers viden eller antagelser på 

indregningstidspunktet afviger i forhold til de forventede leasingydelser. I IFRS 16.42 a-b fremgår det at 

såfremt virksomhedens betalinger til restværdigarantier ændres, da skal leasingtager fastsætte de 

reviderede leasingydelser så der tages højde for denne ændring. Det samme er tilfældet hvis fremtidige 

leasingydelser ændres som følge af regulering på baggrund af en sats eller et indeks. Der nævnes i 

standardens punkt 16.42 b specifikt at reguleringer som følge af udvikling i markedslejen vil falde under 

denne regel. Foretages en sådan regulering af leasingydelserne skal virksomheden foretage en ny måling af 

leasingforpligtelsen på det tidspunkt hvor ændring har pengestrømseffekt. 

Ved en revurdering af leasingforpligtelsen med udgangspunkt i IFRS 16.42, da skal virksomheden anvende en 

uændret diskonteringssats ved opgørelse, medmindre reguleringerne af ydelserne sker som følge af ændring 

i en variabel rentesats, da skal leasingtager anvende en revideret diskonteringssats der tager højde for denne 

ændring, jf. IFRS 16.43.  

 

6.4.2.2 Ændring af en leasingkontrakt efter første indregning 

Hvor ovennævnte afsnit behandlede ændringer i leasingperioden eller leasingydelserne, så vil dette afsnit 

kort redegøre for IFRS 16’s regler for ændring af leasingkontrakter og hvilken betydning dette har for 

indregning og måling. Generelt medfører reglerne i IFRS 16, at såfremt en leasingkontrakt ændres, da skal 

den vurderes på ny uanset hvad. IFRS 16.44 angiver at leasingtager regnskabsmæssigt skal behandle en 

ændring af en leasingkontrakt som en separat kontrakt hvis begge følgende betingelser er opfyldt: 

a) ”ændringen øger leasingkontraktens anvendelsesområde ved at tilføje brugsretten til et eller flere 

underliggende aktiver, og 

 

b) det kontraktmæssige vederlag øges med et beløb, som afspejler den isolerede pris for forøgelsen af 

anvendelsesområdet samt eventuelle passende reguleringer af denne isolerede pris til afspejling af 

omstændighederne ved den konkrete kontrakt” 

Ønsket med ovenstående er at sikre at såfremt yderligere aktiver leases, men igennem en udvidelse af en 

eksisterende leasingkontrakt fremfor ved indgåelse af en ny, da sikres at disse tilføjelser skal indregnes som 

nye aktiver – fremfor som en regulering til det eksisterende leasingaktiv. Dermed skal evt. nye leasingaktiver 

der identificeres på denne måde indregnes selvstændigt efter de tidligere regler gennemgået ovenfor. 

Vurderes det omvendt at der ikke er tale om en separat leasingaftale, da skal leasingtager ved ikrafttrædelsen 

af aftalens ændring foretage lignede vurderinger som ved den oprindelige aftales indgåelse, nu blot med et 

ændret omfang. Specifikt skal leasingtager allokere vederlaget til leasing og ikke-leasing elementer og 

kontrakten, fastsætte leasingperioden for den ændrede kontrakt, samt foretage en ny måling af 

leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.45. 

Foretager virksomheden en ny måling af forpligtelsen, som følge af den ændrede kontrakt skal dette ske ved 

brug af en revideret diskonteringssats. Såfremt den interne rente i leasingaftalen er kendt eller kan estimeres, 
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skal denne anvendes til diskontering, er dette ikke muligt anvendes virksomhedens marginale lånerente på 

datoen for den ændrede aftales ikrafttrædelse, jf. ligeledes IFRS 16.45. 

I IFRS 16.46 a-b specificeres det ved indregning af den nye måling af leasingforpligtelsen, da skal leasingtager 

foretage en tilsvarende regulering af det indregnede brugsretsaktiv og såfremt den ændrede aftale mindsker 

aftalen i et sådant omfang at reguleringen af brugsretsaktivet er større end den indregnede værdi af 

brugsretsaktivet på tidspunktet for ændringen, da skal virksomheden resultatføre den resterende del af 

reguleringen.   

 

6.5 Overgangsbestemmelser – Indregning ved implementering af IFRS 16 
For at mindske virksomhedernes byrde ved at implementere IFRS 16, så indeholder standarden også et 

regelsæt for førstegangsanvendelsen. Leasingtager er ikke forpligtet til at revurdere samtlige mulige 

leasingkontrakter denne har indgået for at implementere standarden. I stedet kan en virksomhed vælge at 

anvende IFRS 16 på kontrakter der tidligere er identificeret som leasingkontrakter under IAS 17 og IFRIC 4, 

samt undlade at anvende standarden på kontrakter der ikke tidligere er blevet identificeret som 

leasingkontrakter under de to førnævnte standarder, jf. IFRS 16.C3 a-b. Såfremt leasingtager vælger at gøre 

brug af denne lempelse ved første indregning, så skal leasingtager oplyse det i regnskabet og valget skal 

foretages konsekvent for alle leasingkontrakter, og dermed vil leasingtager alene skulle identificere og 

vurdere leasingkontrakter der indgås på eller efter datoen for førstegangsanvendelse, jf. IFRS 16.C4. 

Efter valget af hvilke kontrakter standarden anvendes på ved førstegangsanvendelsen, så kan leasingtager 

overordnet set vælge at implementere standarden på 2 måder: 

1) Implementering med fuld tilbagevirkende kraft, jf. IFRS 16.C5a. 

2) De modificerede retrospektive metoder, der findes i yderligere to variationer: 

a) Simplificeret indregning på tidspunktet for implementering, hvor leasingforpligtelsen indregnes 

som de tilbagediskonterede resterende leasingydelser og aktivet indregnes til samme værdi 

b) Simplificeret indregning på tidspunktet for implementering, hvor leasingforpligtelsen indregnes 

som de tilbagediskonterede resterende leasingydelser og aktivet indregnes med tilbage-virkende 

kraft 

Den første metode indebære som nævnt at leasingtager implementerer standarden med fuld tilbagevirkende 

kraft, herunder tilretning af sammenligningstal. Dermed skal virksomheden skulle gå så mange år tilbage, 

som der præsenteres sammenligningstal for i deres årsrapport i året for første anvendelse af IFRS 16 og 

opgøre leasingaktiver og -forplitelser fra det år og frem efter reglerne i IFRS 16. Dette vil forventeligt være 

en stor byrde for mange virksomheder, hvilket også er IASB’s motiv for at muliggøre de øvrige muligheder 

for implementering, jf. IFRS 16.BC276. 

Udgangpunktet for de to øvrige metoder for første indregning tager begge udgangspunkt i IFRS 16.C5 b, der 

giver virksomhederne mulighed for at implementere standarden med tilbagevirkende kraft, men hvor hele 

effekten indregnes på datoen for førstegangsanvendelse. Vælger leasingtager at gøre brug af denne 

mulighed, så er det ikke tilladt for denne at tilrette sammenligningstal. Den retrospektive effekt indregnes på 

datoen for første anvendelse, evt. som en regulering på egenkapitalen, jf. IFRS 16.C7. 

Ligeheden mellem metode 2a og 2b er, at leasingforpligtelsen for hver kontrakt skal indregnes på datoen for 

første anvendelse hvor leasingforpligtelsen måles ved at tilbagediskontere de på det tidspunkt resterende 

leasingydelser med leasingtagers marginale lånerente på dette tidspunkt, jf. IFRS 16.C8 a. 
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Forskellen på de to metoder ligger i hvordan leasingaktivet indregnes på datoen for første anvendelse. IFRS 

16.C5 b giver leasingtager mulighed for, kontrakt for kontrakt, at vælge at måle brugsretaktivet til: 

i) ”dets regnskabsmæssige værdi, som om standarden havde været anvendt siden 

påbegyndelsesdatoen, men diskonteret ved anvendelse af leasingtagers marginale lånerente på 

datoen for førstegangsanvendelsen eller” 

 

ii) ”et beløb svarende til leasingforpligtelsen justeret for eventuelle forudbetalte eller skyldige 

leasingydelser vedrørende den pågældende leasingkontrakt, som er indregnet i opgørelsen af 

finansiel stilling umiddelbart før datoen for førstegangsanvendelsen” 

Metode 2a er beskrevet i punkt ii) ovenfor og tillader leasingtager at indregne brugsretsaktiver til samme 

værdi som leasingforpligtelsen med de samme reguleringer som der generelt gælder ved opgørelse af 

brugsretaktivet i IFRS 16. 

Metode 2b er beskrevet i punkt i) og her kan leasingtager vælge at indrenge brugsretsaktivet som havde det 

været indregnet siden datoen for leasingkontraktens påbegyndelse. Dette medfører at leasingtager skal 

opgøre leasingforpligtelsen på dette tidspunkt – om end denne fortsat indregnes som beskrevet ovenfor – 

ved anvendelse af leasingtagers marginale lånerente på datoen for første anvendelse af standarden. Det 

opgjorte brugsretsaktiv indregnes sammen med de akkumulerede afskrivninger frem til datoen for første 

anvendelse og den samlede effekt for den mellemliggende periode indregnes som angivet i IFRS 16.C7 som 

en regulering på egenkapitalen.  

Ved anvendelse af både metode 2a og 2b kan leasingtager vælge at se bort fra direkte startomkostninger og 

undlade at indregne disse som en del af brugsretsaktivet, som det ellers kræves i IFRS 16. Dette fremgår af 

IFRS 16. C10d. 

Valget af metode for indregning af brugsretaktiver ved overgangen til IFRS 16 foretages af leasingtager 

individuelt for hver leasingaftale (Deloitte, 2016, s. 94). 

Særligt for brugsretsaktiver der tidligere er blevet behandlet som investeringejendomme jf. IAS 40, der er 

leasingtager ikke forpligtet til at foretage justeringer ved overgangen til IFRS 16. Omvendt hvis en 

leasingkontrakt tidligere har været behandlet som operationel leasing under IAS 17, men nu vil være at 

betragte som investeringsejendomme ved overgangen, da skal sådan en kontrakt måles til dagsværdi på 

datoen for førstegangsanvendelse. 

Reglerne for implementering indeholder også lempelser for aktiver af lav værdi, såfremt disse fremadrettet 

vil blive behandlet efter IFRS 16.6 og fordelt lineært eller på anden systematisk vis over perioden, da er 

leasingtager ikke forpligtet til at foretage reguleringer for disse ved overgangen til standarden, jf. IFRS 16 C9c. 

Ligeledes tillades det også i IFRS 16.C10c at leasingtager kan undlade at opgøre brugsretsaktivet og 

leasingforpligtelser for kontrakter der fra datoen for første anvendelse udløber indenfor 12 måneder – og 

dermed er at betragte som korte kontrakter. Dog kræver dette at leasingtager omkostningerfører udgifterne 

jævnt over perioden som foreskrevet i IFRS 16.6 og i øvrigt oplyser om disse beløb som en del af udgifterne 

til korte leasingkontrakter, som det generelt kræves i standarden ved anvendelse af undtagelsen om ikke at 

indregne korte leasingkontrakter. 

Ovennævnte metoder omhandler de situationer hvor leasingkontrakter klassificeret som operationel leasing 

under IAS 17, som nu skal indregnes på balancen ved overgangen til IFRS 16, men vælger leasingtager 

ligeledes at anvende reglerne i IFRS 16.C5b på leasingkontrakter, som tidligere har været klassificeret som 
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finansiel leasing, da skal leasingaktivet og -forpligtelsen på datoen for første anvendelse af IFRS 16 måles til 

samme værdi som de blev umiddelbart før denne dato. 

 

6.6 Præsentations- og oplysningskrav 
Dette afsnit vil samlet redegøre for kravene til præsentation- og oplysningskrav i IFRS 16. Nogle af 

oplysningskravene er løbende nævnt i forbindelse med ovenstående afsnit, men de vil her kort blive gengivet 

sammen med de øvrige krav for at give et samlet billede af standardens præsentations- og oplysningskrav.  

 

6.6.1 Præsentationskrav 
I forhold til den regnskabsmæssige præsentation af brugsretsaktiver, så stiller IFRS 16 krav om at leasingtager 

skal oplyse, enten i balancen eller i noterne, om værdien af brugsretsaktiver separat fra øvrige anlægsaktiver. 

Yderligere specificeres det, at såfremt denne opsplitning mellem brugsretsaktiver og øvrige aktiver ikke 

fremgår af balancen, da skal leasingtager præsentere brugsretsaktiver under den regnskabspost de ville have 

været indregnet under, såfremt aktivet var erhvervet ved køb frem for leasing, og det skal fremgå hvilke 

regnskabsposter i balancen som brugsretsaktiverne er henført til, jf. IFRS 16.47 a. Dette krav gælder dog ikke 

såfremt der er tale om brugsretsaktiver omfattet af definitionen af investeringsejendomme, som særskilt skal 

præsenteres i balancen som investeringsejendomme, jf. IFRS 16.48. 

Ligeledes stiller standarden også krav om at leasingforpligtelser skal præsenteres særskilt fra øvrige 

forpligtelser, enten i balancen eller i noterne. Vælger leasingtager ikke at præsentere leasingforpligtelserne 

særskilt i balance, da skal denne tillige oplyse om hvilken regnskabspost forpligtelserne er henført til.  

I resultatopgørelsen, og anden totalindkomst såfremt leasingtager udarbejder en opgørelse over denne, skal 

leasingtager sikre sig at renteomkostningerne beregnet af leasingforpligtelsen præsenteres separat fra 

afskrivningerne på brugsretsaktivet. Renteomkostningerne skal indgå som en del af virksomhedens 

finansieringsomkostninger, jf. IFRS 16.49. 

Slutteligt stiller standarden også en række krav til klassificering af virksomhedens pengestrømme fra leasing. 

Nærmere bestemt, så skal ydelsens del behandles som et afdrag på leasingforpligtelsen og indgå som en 

udbetaling vedrørende finansieringsaktivitet, jf. IFRS 16.50 a. Renteomkostningerne skal klassificeres i 

henhold til kravene i IAS 7 Pengestrømsopgørelsen, jf. IFRS 16.50 b. Generelt vil det medføre at 

renteomkostningerne skal klassificeres i overensstemmelse med virksomhedens gældende regnskabspraksis 

herfor – enten som pengestrømme vedrørende finansiering eller drift.   

Eventuelle omkostninger fra leasingkontrakter klassificeret som værende enten korte eller af lavværdi, samt 

variable leasingydelser som ikke indgår i målingen af leasingforpligtelsen skal indgå som pengestrømme 

vedrørende driftsaktivitet. 

 

6.6.2 Oplysningskrav 
Formålet med oplysningskravene i IFRS 16 er at sikre at leasingtager giver tilstrækkelig med information i 

noterne, sammen med balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, og dermed gør 

regnskabsbrugerne er i stand til at vurdere leasingkontrakters finansielle indvirkning på virksomheden, jf. 

IFRS 16.51. 
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Leasingtager skal om indregnede brugsretsaktiver oplyse følgende; tilgange i perioden, afskrivninger per aktiv 

kategori, samt bogført værdi per aktiv type på statusdagen, jf. IFRS 16.53 a, h og j. Dette medfører i praksis 

at leasingaktiver skal indgå som en del af den samlede note, hvor beløbene specifikt indregnet for 

leasingaktiver oplyses.  

Om leasingforpligtelsen skal virksomheden oplyse om den beløbsmæssige størrelse af de beregnede renter 

af leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.53b, samt en forfaldsanalyse efter reglerne i IFRS 7 – Finansielle 

Instrumenter. 

Har leasingtager valgt at gøre brug af reglerne om ikke at indregne leasingkontrakter af lav værdi eller korte 

leasingkontrakter på balancen og i stedet anvender reglen i IFRS 16.6 om at fordele omkostningen lineært 

over leasingperioden, da skal leasingtager særskilt oplyse om dette valg. 

Som kort nævnt i en række tidligere afsnit, så skal leasingtager oplyse om de beløb som indregnes i 

resultatopgørelsen, som følge af standardens undtagelser fra indregning af henholdsvis leasingkontrakter 

der er vurderet som værende korte eller af lavværdi, eller de variable leasingydelser som ikke skal medtages 

ved opgørelsen af leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.53 c-e. Generelt er det alle indregnede beløb i 

resultatopgørelsen der skal oplyses om, også indtægter fra fremleasing, samt gevinst og tab ved sale and 

leaseback transaktioner, jf. ligeledes IFRS 16.53. 

Foruden de ovennævnte oplysninger, så kræver IFRS 16 at leasingtager afgiver ”de supplerende kvalitative 

og kvantitative oplysninger om sine leasingaktiviteter, som er nødvendige for at leve op til oplysnings-

formålet i afsnit 51”, jf. IFRS 16.59. Derudover nævner dette punkt i standarden også en række eksempler på 

hvad de supplerende oplysninger kan omfatte, men understreger dog også at oplysningerne ikke begrænser 

sig til disse eksempler. Eksemplerne er løst gengivet nedenfor: 

a) Karakteren af leasingaktiviteter 

b) Fremtidige udgående pengestrømme, der ikke indregnes som en del af leasingforpligtelser 

c) Begrænsninger eller klausuler i leasingkontrakter 

d) Sale and leaseback transaktioner 

Generelt om alle ovenstående eksempler angives det i standardens appendiks at leasingtagers fokus ved 

afgivelsen af disse supplerende oplysninger, skal sikre at regnskabsbruger har den fornødne indsigt i 

virksomhedens incitamenter ved at indgå leasingaftaler, herunder hvilke fordele som øget fleksibilitet, 

begrænsninger eller eksponering mod særlige risici som virksomheden udsættes for ved indgåelse af 

leasingkontrakter. 

Særligt om de supplerende oplysninger om udgående pengestrømme, så skal der oplyses om dette for både 

variable leasingydelser, optioner, restværdigarantier og endnu ikke påbegyndte leasingkontrakter. Derudover 

skal leasingtager også oplyse om fremtidige pengestrømme fra korte leasingkontrakter, jf. IFRS 16.54. I 

appendiks B49-B52 oplyses det om hvert af de fornævnte kategorier, hvilke elementer der bør indgå i de 

supplerende oplysninger for hver af disse. Fælles for dem alle er at der stilles krav om at leasingtager giver 

oplysninger der sætter regnskabsbruger i stand til at vurdere virksomhedens motiver i at anvende hver af de 

førnævnte typer af ydelser, omfanget af anvendelse af hver af kategorierne i de kontrakter som leasingtager 

har indgået, samt øvrige driftsmæssige eller finansielle indvirkninger af at anvende hver af ydelsestyperne. 
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7 FORSKELLE IMELLEM IAS 17 OG IFRS 16 
I de to foregående afsnit er den regnskabsmæssige behandling af leasing under henholdsvis den hidtidige 

standard, IAS 17, samt den nye leasing standard IFRS 16. Dette afsnit vil analysere de to standarder og 

sammenfatte de væsentligste ændringer i behandlingen af leasing ved overgangen til IFRS 16, samt give et 

bud på i hvilket omfang leasingtager forventes at blive påvirket af disse forskelle ved implementeringen af 

den nye standard, når overgangsreglerne i IFRS 16 tages i betragtning. 

Den primære ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasing ved overgangen til IFRS 16 er opgøret 

med den hidtidige sondring mellem operationel og finansiel leasing for leasingtager og den forskellige 

regnskabsmæssige behandling af disse. Netop opgøret med denne klassifikation af leasingaftaler er en af de 

primære drivkræfter i opgøret med den tidligere regulering på området, som tidligere nævnt, da skillelinjen 

mellem de to typer af leasing på nogle punkter var ret vag og den store forskel på den regnskabsmæssige 

behandling. 

Hovedreglen under IFRS 16 er at alle kontrakter der vurderes at leve op til standardens definition af en 

leasingkontrakt skal indregnes på balancen, på samme måde som det hidtil har været krav om for finansiel 

leasing. Standarden indeholder dog også en række undtagelser fra kravet om indregning for aktiver af 

lavværdi og korte leasingkontrakter. Disse skal systematisk indregnes i resultatopgørelsen som det tidligere 

har været tilfældet for operationel leasing – det samme gælder de fleste variable leasingydelser. 

Forventningen er at behandlingen af leasing fremover vil blive mindre subjektiv, da klassifikationen af 

leasingaftaler ikke længere skal foretages og at de vurderinger leasingtager skal foretage alene, påvirker den 

beløbsmæssige størrelse af det indregnede brugsretsaktiv og leasingforpligtelse fremfor at afgøre hvorvidt 

de overhovedet bliver indregnet på balancen. 

Foruden indregning af brugsretsaktiver og leasingforpligtelser, så vil IFRS 16 også påvirke nøgletal som 

EBITDA og EBIT. Nedenfor er påvirkningerne af en række poster i resultatopgørelsen opsummeret ved 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16.  

 Effekt på leasingtagers resultatopgørelse 

 Artsopdelt Funktionsopdelt 

Produktions-, distributions- 
og administrations-
omkostninger 

I/A - 

Andre eksterne 
omkostninger 

- 
 

I/A 

EBITDA + I/A 

Afskrivninger + I/A 

EBIT + + 

Finansielle omkostninger + + 

Årets resultat  +/- +/- 

Figur 7-1: Hvordan IFRS 16 påvirker resultatopgørelsens poster. Stigninger i forhold til rapportering under IAS 17 er angivet med +, 
fald med -. 
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Som det fremgår ovenfor, så vil omkostningsposterne falde, hvad enten der er tale om en arts- eller 

funktionsopdelt resultatopgørelse, da leasingydelsen ikke længere indregnes som en udgift, selvom 

afskrivningerne også vil indgå i disse poster i en funktionsopdelt resultatopgørelse. Dette medfører en højere 

EBITDA. Som følge af afskrivninger på brugsretsaktiverne vil de samlede afskrivninger stige. På trods af større 

afskrivninger vil EBIT samlet stige, da regnskabsposten under IAS 17 har været påvirket af den fulde 

leasingydelse og nu vil blive påvirkes alene af den periodiske afskrivning, da renteelementet af 

leasingydelserne indgår som en finansiel omkostning – hvorfor denne regnskabspost stiger.  

På bundlinjen kan årets resultat både stige og falde, dette vil afhænge af hvor store renteudgifterne er 

sammenlignet med de tidligere udgifter til de hidtidige resultatførte udgifter for operationelle leasingaftaler. 

Hvor afskrivningerne er konstante set over en given aftales løbetid, så vil renteelementet være faldende 

igennem perioden i takt med at leasingforpligtelsen afdrages, hvorfor den samlede påvirkning af årets 

resultat vil variere.  

IFRS 16 har medført ændringer i hvilke leasingydelser der indgår i opgørelsen af leasingforpligtelsen. Figuren 

nedenfor opsummerer hvilke ydelser der indgår i leasingforpligtelsen under IAS 17 og IFRS 16: 

 

Figur 7-2: Forskelle i grundlag for indregning af leasingforpligtelse 

Modsat tidligere, hvor ingen variable ydelser skulle indgå ved opgørelsen af leasingforpligtelsen, så skal 

leasingydelser der er baseret på en rente eller indeks nu indgå som en del af grundlaget for opgørelsen af 

leasingforpligtelsen. Dette vil alt andet lige medføre at leasingforpligtelser generelt bliver opgjort til større 

beløb end hvad de ville have været under IAS 17. Dog er øvrige variable leasingydelser baseret på eksempelvis 

brugen af det underliggende aktiv fortsat ikke med i grundlaget for leasingydelserne og skal i stedet 

omkostningsføres systematisk, som beskrevet i afsnit 6.3.3.2. 

Derudover er metoden for opgørelse af beløb der skal indregnes som følge af eventuelle restværdigarantier 

stillet af leasingtager. Under IAS 17 skulle leasingtager indregne det maksimale beløb som denne kunne blive 

forpligtet til at betale, hvorimod IFRS 16 alene stiller krav om at det beløb som forventes betalt skal indregnes. 

Dermed vil en leasingtager ikke skulle indregne en betaling til en stillet restværdigaranti, hvis leasingtager 

forventer at det underliggende aktiv vil have en større værdi end det beløb som leasingtager har garanteret 

og er den forventede restværdi lavere end det garanterede beløb, da skal alene forskellen indregnes da det 

er denne leasingtager er forpligtet til at betale.  

Om end muligheden for indregning af udnyttelsesprisen på en købsoption skal indgå i leasingydelserne, 

såfremt denne med rimelig sikkerhed forventes at blive udnyttet, både under IAS 17 og IFRS 16, så er 

Sammenligning af ydelser der indgår i leasingforpligtelsen 

IAS 17 IFRS 16 

➢ Faste leasingydelser ➢ Faste leasingydelser 

➢ Stillet restværdigaranti ➢ Variable leasingydelser 

➢ Udnyttelse af købsoption der forventes 

udnyttet 

➢ Forventet betaling som følge af 

restværdigaranti 

➢ Forventet betaling af bod for option på 

opsigelse der forventes udnyttet 

➢ Udnyttelsespris for købsoption der 

forventes udnyttet 

 ➢ Forventet betaling af bod for option på 

opsigelse der forventes udnyttet 
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grundlaget for hvornår optionens pris skal indgå udvidet i den nye standard. I IAS 17 fremgår det af 

standardens afsnit med definitioner, at en købsoption skal indgå som en del af minimumsleasingydelserne, 

som de benævnes i IAS 17, såfremt udnyttelsesprisen forventes at være markant lavere end markedsprisen 

på tidspunktet for udnyttelse. I IFRS 16 indgår kravet om indregning af købsoptioner fortsat, men 

udnyttelsesprisen er alene et af en række kriterier der kan indgå i vurderingen af om en option vil udnyttes, 

som gennemgået i afsnit 6.3.1.  

Som en konsekvens af at variable leasingydelser, baseret på et indeks eller en rente, indgår i grundlaget for 

leasingforpligtelsen og over tid vil ændre sig i takt med dette, så indeholder IFRS 16 også regler for hvordan 

forpligtelsen løbende skal reguleres for at afspejle ændringerne i ydelserne. Det er ikke alene ændringer i 

variable leasingydelser der kan medføre disse revurderinger, også ændringer i restværdigarantier eller 

ændringer i leasingtagers faktiske udnyttelse eller ikke-udnyttelse af optioner, sågar ændrede forventninger 

til udnyttelse af optioner kan medføre en revurdering af leasingforpligtelsen. Sidstnævnte dog alene i det 

omfang at hændelsen der medfører at leasingtager ændrer sin forventning til udnyttelse eller ikke-udnyttelse 

af en option er under leasingtagers kontrol, som gennemgået i afsnit 6.4.2.1. 

Dermed bliver de indregnede leasingforpligtelser under IFRS 16 en langt mere dynamisk størrelse end hvad 

der var tilfældet for finansielle leasingforpligtelser der blev indregnet som følge af reglerne i IAS 17. Dette 

kan ses som en følge af et IFRS på visse områder over en årrække har bevæget sig imod øget fokus på måling 

af balanceposternes reelle værdi i enhver given periode og dermed i højere grad afspejler det 

formueorienterede regnskabsparadigme. IFRS 16 som helhed kan i høj grad ses som en konsekvens heraf, da 

nogle af de tunge argumenter for at implementere standarden var at sidestille leasing med køb og sikre et 

retvisende billede af virksomhedernes indgåede forpligtelser, således at virksomheder der tidligere har været 

kendt som asset light på grund af deres brug af operationel leasing, fremover vil få leasingforpligtelserne 

indregnet på balancen og dermed have mere sammenlignelige regnskaber med lignende virksomheder der 

blot har valgt af finansiere deres aktiver anderledes.  

Slutteligt har IFRS 16 også ændret på notekravene til virksomhederne, til dels helt naturligt da der under IAS 

17 var separate oplysningskrav for operationelle og finansielle leasingkontrakter. Oplysningskravene i IFRS 

16 er mest sammenlignelige med de tidligere krav ved finansiel leasing, om end de er forøget. Som 

gennemgået i afsnittene om præsentations- og oplysningskrav i IFRS 16, så skal leasingtager oplyse for hver 

kategori af anlægsaktiver afskrivninger på brugsretsaktiver, til- og afgange, samt den bogførte værdi ved 

periodens udgang. Under IAS 17 skulle leasingtager alene oplyse om den bogførte værdi af finansielt leasede 

aktiver for hver aktivkategori, så der er tale om lignende, men også udvidede krav. Som tidligere må det 

forventes at virksomhederne vælger at specificere disse beløb i anlægsnoten.  

For de typer af variable leasingydelser der ikke indregnes som en del af leasingforpligtelsen, og i stedet 

omkostningsføres løbende, skal leasingtager for perioden oplyse om den beløbsmæssige størrelse af 

omkostningerne. Det samme gælder for hver af følgende kategorier; korte leasingkontrakter, aktiver af 

lavværdi, indtægter fra fremleasing og renter af leasingforpligtelsen. Desuden skal leasingtager også oplyse 

om de samlede fremtidige ikke diskonterede pengestrømme for visse ydelser – i stil med hvad leasingtagere 

indtil nu har oplyst om fremtidige pengestrømme fra operationelle leasingaftaler.  

Om end kravene i nogen udstrækning også var tilstede under IAS 17, så er de markant udvidet således at hele 

anlægsnoten i store træk skal specificeres for leasede aktiver, samt der særskilt skal oplyses om alle 

resultatførte beløb som følge af leasingkontrakter. 

Generelt lægges der op til en meget mere gennemgående oplysning om leasingkontrakter og deres 

påvirkning og regnskabet, men også mere bløde informationer skal fremgå jf. IFRS 16.59, som gennemgået 
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ovenfor, der kræver at leasingtager skal opgive tilstrækkeligt med oplysninger ikke alene om den finansielle 

påvirkning af leasingkontrakter, men også om dennes incitamenter, fordele og risici ved at indgå 

leasingkontrakter, og dermed giver regnskabsbruger et helhedsbillede af virksomhedens brug af leasing. Der 

nævnes enkelte specifikke eksempler, men ellers lægges der i høj grad op til at virksomhederne selv må 

vurdere hvad der er tilstrækkelig information og det vil unægtelig medføre store forskelle i de kvalitative 

oplysninger som leasingtager kommer til at give som følge af disse krav. 

IFRS 16 laver en gennemgribende ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing, og som følge af 

det krav til registreringssystemer, som den afføder for at virksomhederne kan indsamle og kategorisere deres 

leasingkontrakter og oplyse præcist om deres finansielle påvirkning på både balance og i resultatopgørelsen, 

så har standarden været nævnt som en de mest omfangsrige og gennembrigende internationale 

regnskabsstandarder i nyere tid.  

IASB har dog været meget bevidste om den øgede rapporteringsbyrde og har derfor også lavet forholdsvis 

lempelige regler for første anvendelse af IFRS 16. Dette rejser spørgsmålet, om i hvilken grad 

implementeringsreglerne medfører at leasingtager ved overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 i mindre grad vil 

blive påvirket af ovennævnte forskelle?  

Ønsker leasingtager at rette sammenligningstal er den eneste mulighed at implementere standarden med 

fuld tilbagevirkende kraft for så mange år tilbage, som der præsenteres tal i årsrapporten. Dermed vil 

leasingtager ikke få gavn af de lempelige krav for implementering, da standarden ikke indeholder nogle 

lempelser for implementering med tilbagevirkende kraft.  

Vælger leasingtager at implementere standarden ved en simplificeret indregning på implementeringstids-

punktet, ved anvendelse af metode 2a eller 2b præsenteret i afsnit 6.5, så er første indregning mere lempelig 

end efterfølgende. Fælles for begge metoder er at leasingforpligtelsen skal opgøres til de tilbageværende 

betalinger på implementeringstidspunktet, dermed kan leasingtager se bort fra betalinger forud for dette 

tidspunkt. Derudover tillader standarden at leasingtager kan undlade at indregne leasingaftaler med en 

løbetid på under 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet. 

Ser man bort fra de indregningsmæssige lempelser ved overgangen, så tillader standarden at leasingtager 

ikke skal revurdere alle mulige leasingaftaler ved implementeringen, men alene kan indregne de 

leasingaftaler der tidligere var identificeret og klassificeret som operationel leasing. For finansielle 

leasingaftaler, så vurderer standarden at den hidtidige behandling er så tæt på den under IFRS 16 krævede 

behandling, at disse blot indgår til bogførte værdier på det pågældende tidspunkt og efterfølgende reguleres 

som foreskrevet under IFRS 16. 

Af lempelserne i IFRS 16, så er mulighederne for at indregne finansiel leasing som under IAS 17, men særligt 

alene at indregne de operationelle leasingaftaler der hidtil har været identificeret, er en markant lempelse, 

da det tillader virksomhederne at fokusere på korrekt indregning af de kendte aftaler, fremfor identificering 

af alle aftaler der kunne tænkes at være leasingaftaler under IFRS 16, hvilket ville have været særligt 

byrdefuldt for store virksomheder. 

I forhold til lempelserne for korte leasingaftaler og leasingaktiver der vurderes til at have lavværdi, så har 

disse knap så stor effekt, set i lyset af at leasingtager skal oplyse om de omkostninger der bliver resultatført 

og dermed skal sikre en korrekt registrering heraf. Dermed er der alene tale om en reduktion af de på 

balancen indregnede beløb, fremfor en reel lempelse af leasingtagers arbejdsbyrde ved implementering af 

standarden. 
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På trods af lempelserne, så vil de fleste leasingtagere skulle indsamle data på deres leasingkontrakter, 

investere i systemer til at hjælpe med administrationen og opfølgning på leasingkontrakter, herunder den 

løbende vurdering af om handlinger under leasingtagers kontrol medfører en ændret indregning af optioner. 

Det er klart at effekten af implementeringen af IFRS 16 er størst for virksomheder med en væsentlig andel af 

operationelle leasingaftaler, og på trods af at disse virksomheder uden tvivl vil få gavn af standardens 

lempelse, så udgør standarden et paradigmeskift i behandlingen af leasing og det affødte behov for 

dataindsamling og nye systemer der nærmest vil udgøre en væsentlige byrde for leasingtager. 
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8 DANSKE VIRKSOMHEDERS IMPLEMENTERING AF STANDARDEN 
Med baggrund i opgavens tidligere afsnit om den regnskabsmæssige behandling af leasing under IFRS 

16 og hvilke ændringer standarden har medført, vil dette afsnit se nærmere på hvordan en række 

udvalgte danske børsnoterede virksomheder har valgt at implementere standarden og i hvilken grad 

regnskaberne er påvirket heraf. Til slut vil afsnittet generelt se på hvordan virksomhederne har valgt at 

kommunikere om implementeringen af IFRS 16 og hvorvidt de alene har opgivet det minimum af 

oplysninger de er forpligtet til, eller om den information de har stillet til rådighed for regnskabsbruger, 

står til mål med standardens væsentlighed for det enkelte selskab. 

  

8.1 Valg af indregningsmetode ved implementering 
Som gennemgået tidligere i opgaven, så har leasingtager grundlæggende to forskellige metoder at 

indregne effekten af IFRS 16 på ved første anvendelse af standarden; den fulde retrospektive metode 

eller den modificerede retrospektive metode. Hvor sidstnævnte yderligere kan variere afhængigt at 

leasingtagers valg af indregningsmetode for brugsretsaktiverne, der dog vælges specifikt for hver 

leasingaftale. Dette afsnit vil gennemgå hvordan 10 udvalgte større danske børsnoterede virksomheder 

i C25 og Large Cap indekserne har valgt at implementere standarden.  

Om end, der alene er tale om et udsnit af de børsnoterede virksomheder, der ikke nødvendigvis er 

repræsentativt, så er ønsket at give et indblik i hvilke metodevalg leasingtager har foretaget, hvornår 

de har implementeret standarden og hvorvidt der i blandt dette mindre udsnit kan ses nogle tendenser.  

I tabellen nedenfor er de 10 udvalgte danske virksomheder, deres implementeringsmetode, 

implementeringstidspunkt og kilde til oplysningerne gengivet: 

Virksomhed Implementeringsmetode Implementeringstidspunkt Kilde 

DSV Modificeret retrospektiv, 
med indregning af effekt 

på egenkapitalen 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

A.P. Møller – 
Mærsk 

Modificeret retrospektiv, 
behandling af 

brugsretsaktiver ikke 
oplyst 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

Tryg Modificeret retrospektiv, 
behandling af 

brugsretsaktiver ikke 
oplyst 

1/1-2018 2017 og 
2018 

Årsrapport 

ISS Modificeret retrospektiv, 
med indregning af effekt 

på egenkapitalen  

1/1-2019 2019 Q2 
Rapport 

Schouw & Co. Modificeret retrospektiv, 
behandling af 

brugsretsaktiver ikke 
oplyst 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

DFDS Modificeret retrospektiv, 
behandling af 

brugsretsaktiver ikke 
oplyst 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 
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Virksomhed Implementeringsmetode Implementeringstidspunkt Kilde 

Novo Nordisk Modificeret retrospektiv, 
med indregning af effekt 

på egenkapitalen 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

Vestas Wind 
Systems 

Modificeret retrospektiv, 
med indregning af effekt 

på egenkapitalen 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

Rockwool Modificeret retrospektiv, 
med indregning af effekt 

på egenkapitalen 

1/1-2019 2018 
Årsrapport 

Royal 
Unibrew 

Modificeret retrospektiv, 
behandling af 

brugsretsaktiver ikke 
oplyst 

1/1-2018 2018 
Årsrapport 

 

Som gengivet har størstedelen af de udvalgte virksomheder valgt at implementere standarden fra 1/1-

2019, hvilket som udgangspunkt vil være den påkrævede implementeringsdato for virksomheder hvis 

regnskabsår følger kalenderåret. Alene Royal Unibrew og Tryg har valgt at implementere standarden 

før tid og har kunne gøre dette som følge af at de på pågældende tidspunkt også havde implementeret 

IFRS 15 – Revenue from contracts. 

I forhold til valg af metode, så har ikke én af de udvalgte virksomheder valgt at implementere IFRS 16 

med fuld retrospektive virkning, i stedet har de alle valgt den modificere retrospektive metode. Med 

tanke på den forholdsvis store forskel i arbejdsbyrden ved at skulle implementere IFRS 16 tilbage i tid 

for lige så mange år som der præsenteres tal for og på den anden side at kunne gøre brug af de 

lempelser som standarden indeholder, dog alene for den modificerede retrospektive metode, så er det 

næppe en stor overraskelse at alle de udvalgte virksomheder har valgt denne tilgang.  

Ikke alle virksomhederne har oplyst om hvordan de enten har valgt at indregne brugsretsaktiver første 

gang, men som tidligere beskrevet kan dette valg foretages fra leasingaftale til leasingaftale, hvorfor de 

virksomheder der ikke har oplyst en metode herfor må forventes at foretage denne på individuel basis, 

hvorimod de virksomheder ovenfor der har gengivet en metode har lagt sig fast på en generel metode 

ved første indregning, om end dette ikke er et krav i standarden. 

Som angivet ovenfor, så har både A.P. Møller – Mærsk og DFDS valgt at implementere standarden med 

den modificerede retrospektive metode. På trods af dette, så har begge selskaber valgt, i deres 

respektive årsrapporter for 2018, at præsentere langt de fleste hoved- og nøgletal for 2018 som hvis 

IFRS 16 allerede havde været implementeret. I begge tilfælde fremgår tallene som en del af 

ledelsesberetningen og det nævnes tallene ikke er reviderede, men det må anses som en kontroversiel 

beslutning, når man præsenterer hoved- og nøgletal, som hvis standarden blev implementeret med fuld 

tilbagevirkende kraft, på trods af at man også oplyser at det ikke er denne metode man ønsker at bruge 

ved overgangen fra 1. januar 2019.  

Årsagen bag dette valg har sandsynligvis været at øge regnskabsbrugers kendskab til standarden og 

dens effekt på virksomhedens regnskab, samt gøre sammenligneligheden, i forbindelse med dette store 

skift i regnskabspraksis, mere glidende. Om end det er en nobel tanke og sandsynligvis gjort for at bistå 
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regnskabsbruger bedst muligt, så er det også misvisende og ikke i standardens ånd at fremvise fuldårstal 

som havde IFRS 16 været implementeret, når man har taget beslutningen om ikke at rette 

sammenligningstallene ved overgangen.  

Den præcise grund til at A.P. Møller – Mærsk og DFDS har valgt denne tilgang kendes ikke, men det er 

nærliggende at vurdere at de ikke har ønsket at påtage sig den byrde som en implementering med fuld 

tilbagevirkende kraft ville medføre og derfor valgte at præsentere tilrettede nøgletal som en del af 

ledelsesberetningen. Netop den skønnede byrde ved fuld retrospektiv implementering skal nok ses som 

årsagen til at ingen af de udvalgte virksomheder har valgt denne tilgang. De har ønsket at gøre overgang 

så glidende som muligt og har derfor valgt at gøre brug af de lempelser som IFRS 16 indeholder. 

 

8.2 IFRS 16s påvirkning af regnskabet 
Med kendskab til hvilken metode de udvalgte selskaber har anvendt ved implementeringen af IFRS 16, 

så er det oplagt at se nærmere på hvilken effekt standarden har haft på virksomhedernes regnskaber. 

Dette afsnit vil præsentere tal fra de førnævnte selskabers års- og kvartalsrapporter og forsøge at 

forklare hvorvidt udviklingen i udvalgte nøgletal kan henføres til IFRS 16 alene eller hvorvidt 

virksomhedernes øvrige dispositioner i perioden 31/12-2018 – 31/3-2019 også har en markant 

betydning. 

Nedenfor fremgår nøgletallene for de udvalgte virksomheder: 

Virksomhed Stigning i 
leasingforpligtelser som 
følge af IFRS 16, Q1 2019 

NIBD per 
31/12-

2018 (a) 

NIBD per 
31/3-2019 

(b) 

Stigning i 
NIBD i % 
((b-a) /a) 

Udvikling i 
balancesum i % 

((d-c) /c) 

DSV 10.704 mDKK 5.831 
mDKK 

16.107 
mDKK 

176% 27% 

A.P. Møller – 
Mærsk 

6.245 mUSD 8.741 
mUSD 

12.565 
mUSD 

44% 9% 

ISS 3.8551 mDKK 10.757 
mDKK 

18.5661 
mDKK 

73% 10% 

Schouw & Co. Ikke oplyst 2.425 
mDKK 

3.520 
mDKK 

45% 9% 

DFDS 2.765 mDKK 8.513 
mDKK 

11.979 
mDKK 

41% 15% 

Novo Nordisk 3.988 mDKK -15.1232 
mDKK 

-4.7372 
mDKK 

69% -1% 

Vestas Wind 
Systems 

208 mEUR -1.9772 
mEUR 

-1.3252 
mEUR 

33% 4% 

Rockwool 37 mEUR 375 
mEUR 

257 mEUR -31% 4% 

Tabel 8-1: Nøgletal for udvalgte danske børsnoterede virksomheder. Kilde: Årsrapporter for 2018, samt kvartalsrapporter for 
2019 for de respektive selskaber. Input til beregning af udvikling i balancesum findes i Appendiks 1.  
1Da ISS ikke har udsendt en fuld rapport for 1. kvartal 2019, er de angivne tal i stedet fra selskabets rapport for 2. kvartal 2019.  
2 Nøgletallet er ikke oplyst, men er beregnet som lang og kortfristet gæld med fradrag for likvider 
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For at fremstille nøgletallene i et simpelt format med samme periode for alle selskaber, er henholdsvis 

Tryg og Royal Unibrew udeladt i forhold til tabellen i forrige afsnit, da selskaberne har implementeret 

standarden i 2018. De udvalgte nøgletal er foruden stigningen i leasingforpligtelser som følge af 

implementeringen af IFRS 16, nettorentebærende gæld (herefter forkortet NIBD), samt udviklingen i 

virksomhedernes samlede balancesum. Valget er faldet på disse nøgletal, da udviklingen i NIBD kan give 

en indikation af hvor stor andel af en virksomheds gældsfinansiering der tidligere ikke har været 

indregnet på balancen som følge af operationel leasing, samt at dette er et ofte anvendt nøgletal ved 

vurdering af en virksomheds finansielle gearing, hvorimod udviklingen i balancesummen giver en mere 

overordnet indikation af hvor væsentlig standarden har været for det pågældende selskab.  

Ingen af nøgletallene er dog perfekte indikatorer, NIBD er umiddelbart den mest direkte, men også den 

mest følsomme indikator for hvordan selskaberne er påvirket af IFRS 16, dog vil optagelse af ny gæld 

eller store forskydninger i selskabernes likvide beholdninger påvirke dette nøgletal. Dette er blandt 

andet tilfældet for ISS ovenfor, der foruden implementeringen af den nye leasing standard også har fået 

NIBD påvirket af udstedelse af erhvervsobligationerne til en værdi svarende til 3,7 mDKK (ISS, H1 Interim 

Report, s. 4). 

Forud for ikrafttrædelsen af IFRS 16 har IASB udarbejdet en analyse, kaldet Effects Analysis – IFRS 16 

Leases, over de forventende følger som standarden på forhånd forventedes at få, både i forhold til øget 

gennemsigtighed og forøgede omkostninger for leasingtager i forbindelse med implementering af 

rapporteringen, men som en del af analysen gav IASB også deres bud på hvordan en række sektorer 

ville blive påvirket, ved indregning af leasingaftaler på balancen. Resultatet af denne analyse på tværs 

af sektorer er gengivet nedenfor: 

 

Tabel 8-2: Forventede nutidsværdier af fremtidige betalinger ikke indregnet på balancen. Kilde: Effects Analysis – IFRS 16 
Leases, s. 16, udarbejdet i IASB. 

Med standarden implementeret per 1/1-2019 for selskaberne nævnt ovenfor, er det interessant at 

sammenholde de faktiske udviklinger med IASB’s forventninger. Det skal dog på forhånd nævnes at 

tallene ovenfor er en gennemsnitsbetragtning af en række virksomheder i de respektive sektorer, 

hvorfor enkelte virksomheder vil være henholdsvis mindre påvirket end sektoren som gennemsnit.  På 

forhånd var de sektorer der forventedes at have den største påvirkning i forhold til deres samlede 

balanceværdi, luftfartsselskaber, detailhandel, samt rejseselskaber med forventede stigninger i 
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balanceværdier på over 20%, efterfulgt af transportsektoren med 11,6%. Øvrige erhvervsområder der 

indgik i analysen forventedes at have en mindre påvirkning af deres balance summer i 

størrelsesordenen 2-6%. 

Af de selskaber som der er medtaget realiserede tal for i dette afsnit, er det alene DSV, DFDS og A.P. 

Møller – Mærsk (herefter forkortet APMM) som direkte kan henføres til en af de forventede sektorer 

med en forventelig stor påvirkning, nemlig transportsektoren, om end APMM i nogen grad fortsat er et 

konglomerat med forskellige forretningsområder, så er det overordnede tema for koncernen transport.  

Netop APMM oplever den beløbsmæssige største stigning i forpligtelser, som følge af de indregnede 

leasingforpligtelser, men selskabets industri og størrelse taget i betragtning er dette næppe en 

overraskelse. NIBD for selskabet stiger med 44%, på trods af at den absolutte stigning i dette nøgletal 

er mindre end de indregnede leasingforpligtelser. Overordnet set stiger virksomhedens samlede 

balanceværdi med 9%, lidt under den gennemsnitlige forventning til sektoren på 11,6% og ser man på 

den absolutte stigning på balancesummen svarer denne i store træk overens med tilgangen af 

leasingforpligtelser, hvorfor stigningen kan henføres til IFRS 16. For balanceværdier for selskaberne 

henvises til appendiks 1, hvor disse fremgår af en udvidet udgave af tabel 8-1 ovenfor. 

For DFDS kan størstedelen af stigning i NIBD og balancesum forklares med indregning af 

leasingforpligtelserne. Den procentvise udvikling i balancesummen udgør her 15% og er dermed større 

end den gennemsnitlige forventning til sektoren og den næst højeste stigning blandt de udvalgt 

selskaber.  

Den største procentuelle udvikling i den samlede balancesum over perioden står DSV for med en samlet 

stigning på 27%. Den absolutte stigning i både balancesum og NIBD kan forklares med de 

leasingforpligtelser som for perioden er blevet indregnet på balancen, hvorfor begge udviklinger kan 

tilskrives som en følge af IFRS 16. Foruden den store procentvise stigning i balanceværdien, så stiger 

NIBD med svimlende 176%. Hvilket tydeligt viser at et selskab som DSV i høj grad har gjort brug af 

såkaldt Off-balance sheet finansiering ved indgåelse af operationelle leasingaftaler.  

Det er dog ikke alle de udvalgte virksomheder som påvirkes markant af standarden. For Novo Nordisk, 

Vestas og Rockwool kan de indregnede leasingforpligtelser ikke forklare de markante udsving i NIBD 

som hver af selskaberne har oplevet i perioden og for både Novo Nordisk og Vestas er NIBD negativt, 

hvilket betyder at selskabets likvider er større end den rentebærende gæld, hvorfor nøgletallet ikke er 

specielt meningsfyldt for disse selskaber. Både Vestas og Rockwool har henover perioden oplevet en 

stigning i balancesummen med 4%, men denne kan ikke alene forklares af leasingforpligtelserne. Novo 

Nordisk oplevede sågar et fald i balancesummen over perioden på trods af implementeringen af IFRS 

16. 

Som nævnt i det tidligere afsnit omkring virksomhedernes valg af implementeringstidspunkt og metode, 

så er antallet af virksomheder som er udvalgt og gennemgået i denne opgave ikke tilstrækkeligt til at 

lave overordnede og generelle konklusioner om hvordan virksomheder generelt har implementeret 

standarden, og hvilken effekt på deres regnskaber det har haft. Ikke desto mindre, kan det give 

indikationer på i hvilken grad selskaberne vil blive påvirket. Som argumenteret ovenfor, så er der øvrige 

faktorer end IFRS 16 der påvirker udviklingen i NIBD for nogle selskaber, ikke desto mindre er det 

markante stigninger der ses for de selskaber hvor den absolutte stigning i NIBD svarer overens med 

værdien af de indregnede leasingforpligtelser og dette giver en indikation af hvor stor en del af 

virksomhedernes gæld der tidligere ikke har været indregnet på balancen. Dette vil forventeligt markant 
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øge sammenligneligheden på tværs af selskaber i lignende brancher, upåagtet af deres valg af 

finansiering. 

8.3 Vurdering af angivne oplysninger om IFRS 16 
Dette afsnit ser nærmere på oplysningerne om IFRS 16 angivet både i årsrapporterne umiddelbart før 

implementeringen og de efterfølgende kvartalsrapporter, der som de første aflægges efter IFRS 16. 

Hvor de tidligere afsnit har fokuseret på valg af implementeringsmetode og den nye standards 

påvirkning af nøgletal for virksomhederne, så vil dette afsnit mere generelt se på hvorvidt en række 

virksomheder har angivet alene det minimum af oplysninger de er forpligtet til, eller hvor vidt de har 

angivet yderligere oplysninger om standardens påvirkning for at imødekomme regnskabsbrugers øgede 

informationsbehov ved overgangen til IFRS 16. Afsnittet vil første gennemgå et særligt godt eksempel 

på oplysninger om IFRS, dernæst et eksempel på meget sparsomme oplysninger, efterfulgt af to 

eksempler hvor mængden af information er stor – men måske også for stor. 

 

8.3.1 Det gode eksempel – DSV  
Det gode eksempel på en omfangsrig og passende omtale af IFRS 16 og dens følger for et selskab og 

dets finansielle rapportering finder man i DSV’s omtale af standarden i henholdsvis deres årsrapport for 

2018 umiddelbart før implementeringen og efter i deres rapport for først kvartal 2019.  

Startende med årsrapporten for 2018, så har selskabet, som påkrævet, oplyst om ikrafttrædelsen af 

IFRS 16 i det kommende regnskabsår. Selskabet sætter dog også tal på forventningerne til standardens 

effekt på berørte regnskabsposter for det kommende regnskabsår som gengivet nedenfor: 

 

Figur 8-1: DSV: Forventet påvirkning af IFRS 16. Kilde: DSV Årsrapport 2018, side 51. 

Foruden estimatet for åbningsbalancen og forventede fuldårs indvirkning af standarden, så oplyser DSV 

også om den forventede metode for implementering, samt hvilke valg i forhold til regnskabspraksis som 

selskabet har foretaget eller forventer at foretage, herunder hvilke undtagelser for indregning som 

selskabet vil gøre brug af. Derudover oplyses der om den forventede effekt på nøgletalsmålsætninger 
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som selskabet tidligere har oplyst til investorerne. Det gøres for både 2019 og 2020, både overordnet 

på koncernniveau og fordelt på de væsentligste forretningsområder som selskabet opdeler sin 

forretning i. Nedenfor er selskabets oplysninger om 2020 nøgletalsmålsætninger og IFRS 16’s påvirkning 

af disse gengivet: 

 

Figur 8-2: DSV – 2020 Målsætninger og IFRS 16s effekt på forventningerne til disse. Kilde: DSV Årsrapport 2018, side 12. 

Det at DSV melder ændrede forventninger til marginer i 2020, som følge af en ny regnskabsstandard, 

ud i deres årsrapport for 2018, vidner dels om at IFRS 16 har en væsentlig påvirkning på selskabet 

finansielle rapportering, men det vidner også om et selskab der tager opgaven meget alvorligt og ønsker 

at udvise rettidig omhu ved at kommunikere nye målsætninger på de enkelte forretningsområder ud 

tidligt, for at sikre at regnskabsbruger er bevidst om standardens påvirkning både umiddelbart ved 

implementeringen, men også i de følgende år. 

Som angivet ovenfor i afsnit 8.1, så har DSV valgt at implementere IFRS 16 ved brug af den modificerede 

retrospektive metode. Denne metode tillader som tidligere nævnt ikke at sammenligningstal tilrettes, 

men foruden at oplyse om den anvendte metode for implementeringen er leasingtager ikke påkrævet 

at gøre yderligere opmærksom på denne udfordring med sammenligneligheden. Ser man på DSV’s 

aflagte rapportinger i 2019, så har selskabet gjort meget ud af at gøre opmærksom på at tallene for 

2018 er uden påvirkning af IFRS 16. Dette er gjort ved at anføre ’excl. IFRS 16’ til kolonner i rapporterne, 

hvor tal for enten fuldår eller for kvartaler i 2018 er præsenteret, hvad enten der er tale om tabeller i 

ledelsesberetningen, resultatopgørelse, balance eller noter. 

Foruden at gøre særligt opmærksom på at sammenligningtal ikke er tilpasset i forhold til IFRS 16, så har 

DSV også i deres rapport for først kvartal 2019 inkluderet en række broer der viser nøgletal henholdsvis 

med og uden IFRS 16. Dette er tilmed gjort for hvert forretningsområde, nedenfor er den angivne bro 

for koncernen somhelhed: 
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Figur 8-3: DSV – Nøgletal for 2019 opdelt på uden, påvirkning og inklusiv IFRS 16. Kilde: DSV Q1 2019 rapport, side 6. 

I deres kvartalsrapport for Q1 2019 har DSV oplyst om de endelige metodevalg for indregning, som de 

har gjort sig i forhold til de i 2018 årsrapportens oplyste. Herunder er det særligt værd at bemærke at 

selskabet har afstået fra at undlade at indregne kontrakter der per 1. januar 2019 har en resterende 

løbetid på under 12 måneder, samt at selskabet har valgt ikke at se bort fra direkte omkostninger i 

forbindelse med indgåelse af leasingaftaler, som det ellers er muligt at gøre ved første indregning. Et 

yderligere element der indikerer den detaljeringsgrad som selskabet oplyser om IFRS 16 i, er at DSV 

sågar har oplyst de gennemsnitlige vægtede lånerenter anvendt til diskontering af de respektive leasede 

aktivtyper, 3,43% for grunde og bygninger og 2,57% for maskiner og produktionsudstyr, jf. DSV Q1 2019 

rapport, s. 21. 

Selvom DSV ikke oplyser en anlægsnote for anlægsaktiver ejet af selskabet, så har de valgt at medtage 

en for leasede aktiver, fordelt på aktivtyper. Noten forklarer udvikling fra åbningsbalancen pr. 1. januar 

2019 til 31 marts 2019 fordelt på effekt ved implementering af IFRS 16, afskrivning, til- og afgange, etc. 

Noten er gengivet nedenfor:  

 

Figur 8-4: DSV – Anlægsnote for leasede aktiver. Kilde: DSV Q1 2019 rapport, s. 24. 

Sidst, men ikke mindst, så har DSV i deres kvartal rapport for Q1 2019 valgt at medtage en bro, der 

forklarer udviklingen fra de i årsrapporten for 2018 oplyste beløb for operationelle og finansielle 

leasingaftaler til det indregnede beløb i 2019. Broen er gengivet nedenfor: 
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Figur 8-5: DSV – Bro fra oplysninger om leasing aftaler til indregnet forpligtelse. Kilde: DSV Q1 2019 rapport, s. 22. 

Generelt er kravene til hvad selskaberne skal oplyse om IFRS 16 i deres kvartalsrapporter vage, endnu 

mere da kvartalsrapporterne er aflagt før den første årsrapport påvirket af standarden, da denne 

efterfølgende vil være toneangivende for oplysningerne i kvartalsrapporterne. DSV har dog udmærket 

sig ved tydeligt og detaljeret at oplyse om de valg der er foretaget i forbindelse med første indregning, 

herunder de anvendte diskonteringssatser. Selskabet har gjort meget ud af at tydeliggøre IFRS 16’s 

påvirkning på tallene i 2019 ved hjælp af broer, som angivet ovenfor. Slutteligt har selskabet også 

tydeligt angivet udviklingerne i balanceværdierne for leasede aktiver siden årets begyndelse, ved 

inkludering af anlægsnote herfor i kvartalsrapporterne, samt en bro der forklarer overgangen fra de 

oplyste tal for leasingaftaler i årsrapporten for 2018. Generelt forekommer der at være god 

sammenhæng mellem væsentligheden af regnskabsstandarden for DSV, bl.a. baseret på udviklingerne 

gennemgået i afsnit 8.2, og det omfang som selskabet har valgt at oplyse om IFRS 16. 

 

8.3.2 Det skrabede eksempel – Schouw & Co. 
Modsat eksemplet med DSV ovenfor, som har givet en omfangsrig beskrivelse af IFRS 16, der står mål 

med standardens indflydelse på selskabet, så har Schouw & Co. kun i ganske begrænset omfang omtalt 

IFRS 16 i deres rapportering for 2019, på trods af at udviklingerne i både NIBD og den samlede 

balancesum er på henholdsvis 45% og 9%, som præsenteret i afsnit 8.2, langt fra må anses for 

uvæsentlig for virksomheden. Hertil kommer at Schouw & Co. er den eneste af de selskaber hvis 

nøgletal er gennemgået i afsnit 8.2, der ikke har oplyst den beløbsmæssige størrelse af de indregnede 

leasingforpligtelser og brugsretsaktiver. 

I årsrapporten for 2018 oplyser selskabet om at IFRS 16 vil træde i kraft og påvirke selskabet fra 1. januar 

2019, samt hvilke undtagelser og overordnede forventninger til regnskabspraksis på området som 

selskabet vil følge. Derudover oplyser selskabet i årsrapporten for 2018 om den forventede udvikling i 

afskrivninger, fordelt på forretningsområder, samt den forventede indvirkning af IFRS 16 på NIBD og 

EBITDA pr. 1. januar 2019, som gengivet nedenfor: 
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Figur 8-6: Schouw & Co. Forventet udvikling i NIBD og EBITDA. Kilde: Schouw & Co. Årsrapport 2018, s. 14. 

Ser man på selskabets Q1 2019 rapport, så er informationen om IFRS 16 og standardens påvirkning 

relativt sparsom. I ledelsesberetningen omtales udviklingen i en række hoved- og nøgletal, såsom 

EBITDA, og her angives IFRS 16’s påvirkning af hvert nøgletal. Dette er tilfældet både for koncernen som 

helhed, samt hver af de enkelte forretningsområder. Omtalen foregår alene i tekstdelen af førnævnte, 

og er ikke integreret i nogle af de tabeller som selskabet præsenterer. Derudover gør selskabet heller 

ikke særligt opmærksom på at der kan være udfordringer med sammenlignelighed mellem tal for 

indeværende år og sammenligningstal.  

Schouw & Co. har ikke valgt at præsentere brugsretsaktiver særskilt i balancen, hvilket medfører at man 

som regnskabsbruger ikke kan finde direkte tal for den regnskabsmæssige værdi af disse. Selskabet 

omtaler kun ca. effekter på balancen, både hvad angår leasingforpligtelser og brugsretsaktiver.  

Dertil kommer at selskabet heller ikke har inkluderet nogen form for bro fra oplysningerne om 

leasingaftaler i årsrapporten for 2018 til de indregnede beløb i 2019 – der som nævnt heller ikke er 

oplyst. Som nævnt er kravene til hvad selskaberne skal oplyse om leasing i kvartalsrapporterne vage, 

men Schouw & Co. informerer så lidt om IFRS 16, på trods af at standarden bestemt ikke er uvæsentlig 

for selskabet, at regnskabsbruger vil have svært ved at vurdere omfanget og motiverne for selskabets 

brug af leasing. Sidstnævnte er krav til oplysninger der ifølge IFRS 16 skal angives i årsrapporten, så 

Schouw & Co. skal betragteligt forbedre de angivne oplysninger om leasing for at leve op til standardens 

krav på det tidspunkt.  

 

8.3.3 Det overflødige eksempel – DFDS og A.P. Møller – Mærsk 
Som et tredje eksempel på hvordan selskaber har valgt rapportere om IFRS 16, har er det værd at se 

nærmere på to selskaber, der i overvejende grad har foretaget de sammen valg i forhold til rapportering 

af den nye standards indvirkning – DFDS og A.P. Møller – Mærsk (herefter forkortet APMM). 

Grundlæggende har begge selskaber i både deres årsrapporter for 2018 og første kvartalsrapporter for 

2019 givet en omfangsrig og nuanceret omtale af IFRS 16 i stil med eksemplerne givet ovenfor for DSV, 

hvorfor dette afsnit ikke vil gengive alle valg foretaget af begge selskaber, men opsummere de 

væsentligste.  
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Først, er det værd at nævne den væsentligste forskel mellem oplysningerne angivet i første 

kvartalsrapport 2019 af DSV og DFDS og APMM – der samtidig også er grunden til dette afsnits påstand 

om at disse selskaber udgør et eksempel på overflødig rapportering. Som gennemgået i afsnit 8.1, så 

har både APMM og DFDS valgt at implementere standarden med den modificerede retrospektive 

metode, som gennemgået i foregående afsnit så er en af konsekvenserne ved denne metode, at 

sammenligningstal for tidligere år ikke tilrettes. 

DFDS har dog alligevel valgt at medtage to opgørelser af hoved- og nøgletal i deres Q1 2019 rapport, 

den ene hvor sammenligningstallene for 2018 er tilrettet, som var IFRS 16 blevet implementeret med 

tilbagevirkende kraft, den anden med de faktiske tal rapporteret i 2018. Dette er i direkte strid med den 

metode som selskabet har valgt at implementere IFRS 16 med. Nøgletalsoversigten med de 

genberegnede 2018 tal fremgår nedenfor: 

 

Figur 8-7. DFDS – Nøgletals oversigt med tilrettede 2018 tal. Kilde: DFDS Q1 2019 rapport, s. 3. 

APMM har foretaget et lignende valg, men præsenterer hoved- og nøgletallene som en del af 

ledelsesberetningen, der ikke er underlagt de samme regnskabsmæssige krav som regnskabets øvrige 

bestanddele. Dermed overholder de reelt set standarden, om end der er tale om en teknikalitet. 

Begge selskaber gør dog i opgørelserne opmærksom på at de øvrige sammenligningstal der præsenteres 

igennem deres respektive kvartalsrapporter, ikke er tilrettede. Pointen med at fremhæve at de to 

selskaber har valgt at præsentere oversigter med genberegnede tal for 2018 er ikke alene at vurdere 

hvorvidt standardens krav er blevet overholdt, men også for at pointere at når der præsenteres 

oversigter flere forskellige steder i en kvartalsrapport hvor nogle er tilrettede og andre ikke er, og DFDS 

sågar har udgivet et appendiks til deres første kvartalsrapport for 2019 med ene tilrettede tal for det 

2018, så er omfanget og mængde af de angivne informationer nået at niveau, hvor de snarere forvirrer 

regnskabsbruger end at skabe et tydeligt billede af IFRS 16 indvirkning.  
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Ser man bort fra ovenstående, så har begge selskaber dog givet masser af relevant information om 

deres implementering af standarden, herunder de valg i forhold til regnskabspraksis som 

virksomhederne har foretaget som en del af implementeringen og anvendte diskonteringssatser. 

Derudover har begge selskaber inkluderet en bro i deres rapport for første kvartal, som forklarer 

overgangen fra oplysningerne om leasing i årsrapporten for 2018 til de indregnede leasingforpligtelser 

i 2019. Nedenfor er denne bro for APMM gengivet: 

 

Figur 8-8 APMM – Bro fra oplysninger om leasingaftaler til indregnede forpligtelser. Kilde: APMM Q1 2019 rapport, s.37. 

DFDS har desuden som det eneste af de udvalgte selskaber oplyst en fuld anlægsnote for brugsrets-

aktiverne, gengivet nedenfor: 

 

Figur 8-9 DFDS – Anlægsnote for brugsretsaktiver. Kilde: DFDS Q1 2019 rapport, s. 27.  

Dermed udmærker begge selskaber sig positivt ved at angive en stor mængde af detaljerede 

oplysninger om IFRS 16 og formidler budskabet omkring standarden på en måde der står mål med 

standardens væsentlighed for selskaberne. Dog forekommer det at selskaberne handler imod hensigten 

med den metode de har valgt at implementere IFRS 16 ud fra og samtidig skaber tvivl om hvad de reelle 

tal for 2018 er, ved at bringe adskille nøgletalsoversigter med genberegnede sammenligningstal.   
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8.3.4 Delkonklusion 
I dette afsnit er en række udvalgte danske børsnoterede virksomheders rapportering forud for 

implementeringen af IFRS 16, samt deres efterfølgende kvartalsrapporter, gennemgået. Fokus har 

været på at skabe en kvalitativ vurderings af selskabernes rapportering, men samtidig fokuseret på 

mere end et enkelt eller to selskaber for bedre at vurdere hvorvidt de foretagne valg afviger markant 

fra øvrige leasingtagers valg. 

Om end antallet af udvalgte selskaber ikke berettiger til at lave generelle konklusioner, så har det vist 

sig at samtlige af de selskaber, hvis rapportering er medtaget i dette afsnit, har valgt at implementere 

IFRS 16 med den modificerede retrospektive metode, der tillader virksomhederne at bruge de lempelige 

overgangsbestemmelser i standarden. Dermed tegner der sig et billede af at de fleste virksomheder har 

foretaget dette valg, hvilket på forhånd også ville have været den logiske vurdering, da alternativet fuld 

retrospektiv implementering afskærer leasingtager at bruge overgangsbestemmelserne, samt tilsiger at 

leasingtager skal rette sine tal lige så mange år bagud, som der præsenteres tal for i selskabets 

rapportering. 

I afsnit 8.2, blev IASB generelle forventninger til forskellige sektorer holdt op imod de faktiske 

udviklinger i balancesum, for de udvalgte selskaber. Særligt selskaberne indenfor transportsektoren var 

væsentligt påvirket – som forventet i analysen – måske endda mere end ventet. 

Generelt har de fleste af de virksomheder der er væsentligt påvirket af standarden gjort et stort arbejde 

ud af at informere deres regnskabsbrugere om implementeringen af IFRS 16 og hvordan det påvirket 

selskabets rapportering. Blandt de udvalgte selskaber var det alene Schouw & Co., der gav en meget 

begrænset og mangelfuld omtale af standarden, på trods af den har medført stigninger i virksomhedens 

nettorentebærende gæld i omegnen af 45% og en samlet stigning i balancesummen på 9%. Der kan 

også være andre faktorer der har bidraget til ovenstående udvikling, men selskabets omtale af 

standarden kaster ikke lys over hvorvidt dette er tilfældet. 

Mange virksomheder har på pædagogisk vis megtaget broer og afstemninger, der viser regnskabsbruger 

hvordan virksomhederne er gået fra de oplysninger der fremgår i deres forudgående årsrapporter og 

leasing og til de faktiske indregnede brugsrestaktiver og leasingforpligtelser som følge af standarden.  

To virksomheder, DFDS og A.P. Møller – Mærsk, går så vidt at de bringer hele flerårsoversigter hvor 

sammenligningstallene er tilrettet, som havde IFRS 16 været implementeret med fuld tilbagevirkende 

kraft, om end selskaberne ikke har valgt denne metode. Dette er ikke i overensstemmelse med 

standardens regler, om end det bliver gjort som en del af ledelsesberetningen og dermed ikke er 

underlagt samme krav som regnskabernes finansielle afsnit. Hvorvidt selskaberne ifølge de 

internationale regnskabsstandarder kan tillade sig at gøre således, når tallene bringes i 

ledelsesberetningen, vil ikke blive besvaret her, men det er på sin rette plads at stille spørgsmålstegn 

om det vitterlig bidrager mest til regnskabsbrugers forståelse eller forvirring at handle således. 
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9 KONKLUSION 
Igennem opgavens foregående afsnit er de væsentligste ændringer i den regnskabsmæssige behandling af 

leasing ved overgangen til IFRS 16, samt hvordan udvalgte danske virksomheder har valgt at implementere 

standarden og i hvilket omfang deres regnskaber er påvirket heraf og sidst, om deres kommunikation herom 

har været passende.  

Startende med den regnskabsmæssige behandling af leasing, så har IFRS 16 medført grundlæggende 

ændringer for leasingtager. Den nye regnskabsstandard har gjort op med den tidligere sondring mellem 

operationel leasing og finansiel leasing, hvor af alene sidste nævnte blev indregnet på balancen. I stedet 

kræver IFRS 16 som hovedregel at alle leasingaftaler skal indregnes på balancen, med mulige undtagelser for 

leasingkontrakter med en varighed på under 12 måneder og aktiver af lavværdi. Dermed skal der af alle 

leasingkontrakter som udgangspunkt indregnes en leasingforpligtelse og et brugsretsaktiv. Brugsretsaktivet 

afskrives som hovedregel over leasingaftalens løbetid, om end der findes andre metoder for visse typer af 

aktiver, såsom investeringsejendomme der skal måles til dagsværdi. Leasingforpligtelsen skal der løbende 

beregnes en renteomkostning af og i takt med at leasingydelserne betales vil forpligtelsen blive afdraget. 

Standarden har også udvidet omfanget af ydelser der skal indgå ved opgørelsen af leasingforpligtelse, således 

at nu også skal indgå variable leasingydelser, såfremt de er reguleret af en rente eller et indeks. I takt med at 

sådanne variable leasingydelser ændrer sig skal leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet reguleres, hvorved 

de indregnede aktiver og passiver som følge af leasingaftalerne bliver en langt mere dynamisk størrelse, end 

hvad der var tilfældet under IAS 17. 

I forhold til de udvalgte virksomheder, så har det vist sig at samtlige har valgt at implementere standarden 

ud fra den modificerede retrospektive metode, fremfor den fulde retrospektive metode. Dette er til dels som 

forventet, da valget af den sidstnævnte metode er yderst byrdefuldt, da den på samme tid kræver at 

leasingtager implementerer standarden så langt tilbage i tid, som der præsenteres tal i årsrapporten, samt 

det undtager leasingtager fra at bruge de lempelige regler for førstegangsanvendelse af IFRS 16. Derudover 

har langt de flest af virksomhederne valgt at implementere standarden fra 1. januar 2019, hvilket er den 

officielle ikrafttrædelsesdato, to af virksomhederne har dog valgt at implementere standarden før tid og gjort 

dette fra 1. januar 2018. 

Blandt de udvalgte selskaber var det særligt dem der beskæftiger sig med transportsektoren, som oplevede 

en markant stigning i indregnede forpligtelser efter overgangen til IFRS 16, grundet branchens udbredte brug 

af operationelle leasingaftaler på lastbiler, fly, skibe og bygninger. En række af de udvalgte virksomheders 

rapportering blev gennemgået for at give et generelt billede af hvorvidt virksomheder der er væsentligt 

påvirket af standarden, har formået at informere deres regnskabsbrugere i et passende omfang, eller alene 

har angivet de påkrævede oplysninger. Generelt har det vist sig at virksomhederne, med en enkelt 

undtagelse, har givet meget omfattende og grundig omtale af standarden og dens konsekvenser for 

virksomhedernes regnskaber. Derudover har de givet en masse oplysninger om hvilke valg de har foretaget i 

forbindelse med indregning af leasingforpligtelserne, herunder diskonteringssatser, til- og fravalg af 

standardens undtagelser for indregning, samt broer der tydeliggør hvordan virksomhederne er gået fra de 

under IAS 17 angivne oplysninger om leasingaftaler, til de under IFRS 16 indregnede leasingforpligtelser og 

brugsretsaktiver. For 3 af de 4 gennemgåede regnskaber er konklusionen at virksomhederne har angivet flere 

oplysninger end påkrævet og har informeret regnskabsbrugerne om dette i et omfang der står mål med 

standardens væsentlighed for det enkelte selskab. 
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11.1  Appendiks 1 
 

 

Virksomhed Stigning i 
leasingforpligtelser 

som følge af IFRS 16, 
Q1 2019 

NIBD per 
31/12-2018 (a) 

NIBD per 31/3-
2019 (b) 

Stigning i NIBD i 
% 

((b-a) /a) 

Balancesum 
per 31/12-

2018 (c) 

Balancesum 
per 31/3-2019 

(d) 

Udvikling i 
balancesum i 

% 
((d-c) /c) 

DSV 10.704 mDKK 5.831 mDKK 16.107 mDKK 176% 38.812 mDKK 49.649 mDKK 27% 

A.P. Møller – 
Mærsk 

6.245 mUSD 8.741 mUSD 12.565 mUSD 44% 56.636 mUSD 61.701 mUSD 9% 

ISS 3.8551 mDKK 10.757 mDKK 18.5661 mDKK 73% 49.811 mDKK 54.7891 mDKK 10% 
Schouw & 
Co. 

Ikke oplyst 2.425 mDKK 3.520 mDKK 45% 16.940 mDKK 18.409 mDKK 9% 

DFDS 2.765 mDKK 8.513 mDKK 11.979 mDKK 41% 22.132 mDKK 25.549 mDKK 15% 
Novo 
Nordisk 

3.988 mDKK -15.123 mDKK2 -4.7372 mDKK 
 

69% 110.769 mDKK 110.135 mDKK -1% 

Vestas Wind 
Systems 

208 mEUR -1.977 mEUR2 -1.325 mEUR2 33% 11.899 mEUR 12.383 mEUR 4% 

Rockwool 37 mEUR 375 mEUR 257 mEUR -31% 2.431 mEUR 2.527 mEUR 4% 
1 Da ISS ikke har udsendt en fuld rapport for første kvartal 2019, er da angivne tal i stedet fra selskabets rapport for 2. kvartal 2019. 

2 Nøgletallet er ikke oplyst, men er beregnet som lang og kortfristet gæld med fradrag for likvider 

Kilder: Årsrapporter for 2018, samt kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2019 for de respektive selskaber 


