
Værdiansættelse og impairment i relation til IFRS 16 
- En empirisk analyse, diskussion og praktisk efterprøvning heraf. 

 

 
 

Christian Lønne – CHLO15AF 

Kontraktnr. 15199 
 

Kandidatafhandling, speciale 
Cand.Merc.Aud 
Copenhagen Business School – CBS 
15. Januar 2020 
Vejleder: Hans-Christian S. Andersen 
 

Antal anslag: 159.725 
Antal sider excl. litteraturliste: 75 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Abstract 

The purpose of this thesis is to reperform and discuss the effects of the implementation of IFRS 
16 which replaces IAS 17. 

The implementation of IFRS 16 is expected to have significant impact on the financial reports of 
companies whom are very highly dependent on lease agreements and are driven through an 
‘asset light’ model. 

The thesis therefore outlines the effects of implementation of IFRS 16 and describes the effect 
on the key figures of a case company, Norwegian. 

It is shown that the implementation of IFRS 16 has a great effect on the balance sheet of a 
company with high volume of operational lease agreements. The assets and liabilities in overall 
aspect, doubles on the case company, with an amount of 35.438 m. NOK. 
As this has no effect on the equity, this means that the financial ratio, debt to equity ratio etc. is 
significally increased.  

Furthermore, this significant increase of the assets is subject for impairment in connection with 
IAS 36. 

The thesis therefore analyzes the effects of IFRS 16 in relation to valuation of the added right-to-
use assets, and overall equity value of a company. The underlying factors for estimating these 
values are put to the test and discussed, based on discount rate and cash flow in a value-in-use 
estimation method, DCF. 

Discussions are also made on, whether a higher leverage should give rise to financial distress, 
and therefore a lower cost of capital in continuance of higher debt-to-equity ratio should not be 
expected. This however is argumented not to be the case, as the underlying operating risk is 
unchanged. 

Suggestions are that the lower discount rate, in continuance of a higher debt-to-equity ratio, 
should provide sufficient value to maintain the additional right-to-use assets. However, this 
throughout the thesis, not considered to be proven. 

 Furthermore, it is discussed and proven, that even though you would expect the underlying 
cash flow to be unchanged, you have to highly considered your estimations in regards of CAPEX, 
to maintain a steady equity value after IFRS 16.  

In overall the thesis concludes, that a is a series of practical challenges in relation to perform a 
true and fair valuation after IFRS 16.  
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1. Indledning 
 
D. 13. januar 2016, udsendte International Accounting Standards Board (’IASB’), den nye 
regnskabsstandard for leasing, benævnt IFRS 16.  

IASB havde arbejdet på en ny standard i mere end et årti, for ny indregning og måling af 
leasingaftaler i årsregnskabet aflagt efter IFRS1.  

Den nye standard erstatter den tidligere standard for leasing IAS 17, og hensigten med den nye 
standard i IFRS 16, lægger i store hele op til at der ikke længere skelnes imellem operationelle- 
og finansielle leasing aftaler.  

Den underliggende argumentation for at eliminere sondringen imellem operationelle- og 
finansielle leasing aftaler, tager afsæt i at der ved begge typer af aftaler, overføres en brugsret af 
et specifikt aktiv i en årrække.  

Det er forventet at implementeringen af IFRS 16, vil have store regnskabsmæssige konsekvenser 
for leasingtunge virksomheder. Dette vil tilsvarende have en direkte påvirkning på 
virksomhedens nøgletal, og umiddelbare regnskabsmæssige udtryk. 

IFRS 16 blev bl.a. omtalt kritisk i artiklen ”Leases on year on- Putting IFRS 16 into practice” 
(Cooper, S. et al., 2017), at implementeringen ville få ab normale regnskabsmæssige 
konsekvenser for leasingtunge virksomheder. Denne antagelse blev i artiklen ”Ny 
regnskabsstandard medfører milliardgæld på virksomhedernes balancer” (Blom, J. 2016) 
bekræftet, hvilket under alle omstændigheder, må betyde at der er en klar forventning at der 
skabes en forvridning af virksomhedens nøgletal, og herunder kapitalstruktur. 

Effekten af IFRS 16 må også skulle overvejes i relation til værdiansættelse og impairment for 
virksomhederne der aflægger under IFRS, når nu denne forventes at påvirke en virksomheds 
fundamentale nøgletal. 

De statsautoriseret revisionspartnerselskaber i hhv. Deloitte2 og PwC3 beretter i en række 
publikationer, at praktiske udfordringer må forventes som følge af implementeringen af IFRS 
16, både i relation til afkastkrav og cash flow. 

Denne afhandling vil belyse de udfordringer, som implementeringen af IFRS 16 giver i forhold 
til værdiansættelsen af virksomheden og dens aktiver under IAS 36, samt hvordan 
sammenspillet i de underliggende nøgletal der er relevante for værdiansættelse, påvirkes som 
følge af IFRS 16 – Med fokus på Weighted Average Cost of Capital og Free Cash Flow. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en større børsnoteret virksomhed, inden for en typisk 
leasingtung branche, hvor effekten af IFRS16, må formodes at være betydelig. 

                                                
1 https://www.pwc.dk/da/nyt/2016/leasingstandard-ifrs-16.pdf 
2 Deloitte: ’New IFRS 16 leases standard – The impact on business valuation’, 2016 
3 PricewaterhouseCoopers: ’Værdiansættelse og IFRS 16 i praksis’, oktober 2019 
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1.1 Problemformulering 
 
Som følge af observationerne beskrevet i indledning, stilles følgende problemstilling op, til 
identifikation af opgavens substans og formål: 

Hvad er den regnskabsmæssige konsekvens ved implementering af IFRS 16 og hvordan 
håndteres denne i relation til værdiansættelse og impairment under IAS 36 for leasingtager? 

Endvidere til uddybning og understøttelse af ovenstående problemformulering, opstilles 
følgende underspørgsmål, for at kunne give en mere specifik besvarelse: 

1) Hvad er forskellen imellem IAS 17 og IFRS 16? 
2) Hvad er den direkte regnskabsmæssige konsekvens ved implementeringen af IFRS 16? 
3) Hvordan påvirkes DCF-modellens bestanddele i forhold til cash flow og 

diskonteringsrente (Weighted Average Costs of Capital)? 
4) Hvad er de potentielle udfordringer ved IFRS 16 i relation værdiansættelse og de 

tilskrivningen af de nye aktiver?  

1.2 Afgrænsning 
 
Formålet med afhandlingen er i højere grad at vurdere hvordan værdiansættelse og IAS 36 
håndteres som følge af IFRS 16, end selve en konsekvensanalyse af implementeringen af IFRS 16 
fra IAS 17.  

Som følge heraf afgrænses opgaven fra at være en dybdegående diskussion af formålet med IFRS 
16 og alene til at være en redegørelse af de fundamentale forskelle imellem IAS 17 og IFRS 16, 
med henblik på at viderebringe diskussionen ind i relation til værdiansættelse og impairment.  
 
Tilsvarende beskrives og diskuteres IAS 17 og IFRS 16 alene ud fra leasingtagerens synspunkt. 

IAS 36 inddrages i forhold til sammenspillet med IFRS 16, og anvendes alene i relation til 
værdiansættelse af materielle anlæg og kapitalandele. Der foretages således ikke en dybere 
redegørelse af IAS 36, udover overordnet punkter der findes relevante i relation til IFRS 16 og 
case virksomheden. 

Værdiansættelsen afgrænses til alene at være i forhold til value-in-use, hvorfor øvrige 
værdiansættelsesmetodikker, som bl.a. nøgletalsmultipler m.v. afgrænses fra opgaven. Der 
analyseres og diskuteres alene ud fra en diskonteret cash flow model, DCF, som også lægges til 
grund for en kommentering af equity value. 

Den diskonteret cash flow model består sig af flere underliggende elementer. For budgetteringen 
af det frie cash flow, foretages der en simpel budgettering med afsæt i case virksomhedens 
seneste fulde regnskabsår, hvor dets årsrapport anvendes.  

Budgetteringens alene formål er at kunne fastsætte en række overvejende plausible nøgletal, til 
estimering af et potentielt fremtidigt frit cash flow, der kan anvendes til værdiansættelse. 
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Det understreges, at formålet med opgaven ikke er en reel værdiansættelse af case 
virksomheden, men alene en illustration af effekten ved IFRS 16 i relation til værdiansættelse.  
 
Derfor vil værdiansættelsens også alene ses i relation til effekterne af IFRS 16 og de tilskrevne 
aktiver på balancen, og om disse således bliver udfordret.  

Der vil igennem opgaven ydermere blive lavet en række forudsætninger, som der argumenteres 
for. I overvejende grad vil forudsætningerne blive validitetstjekket til eksternt empiri. 

For indregning og måling af IFRS 16, skal det ikke forventes at denne er nøjagtig med case 
virksomhedens egen indregning i senere delårsrapporter, da underliggende forudsætninger er 
forskellige, og tilgængelige for data til indregningen af IFRS 16 for præcist case virksomheden er 
begrænset for opgaveskriveren –Ligeledes vil en beregning og fastsættelse af equity value i 
opgaven, ikke være eksakt eller diskuteres i forhold til evt. aktuelle børsværdi for case 
virksomheden, da formålet alene er at illustrere effekter ved implementeringen af IFRS 16, og 
fortsat ikke er en reel værdiansættelsesopgave. 

Case virksomheden skal alene agere ramme for diskussionen.  

Der vil i forlængelse af diskussionen blive foretaget konsekvensberegninger af især WACC og 
CAPEX, som ikke nødvendigvis er relevante for case virksomheden, men som alene har til 
formål at diskutere sammenspillet imellem IFRS 16 og værdiansættelse, som er essensen i 
opgaven. 

1.3 Metode 
 
Afhandlingen tager udgangspunkt i IFRS 16, hvor dennes regnskabsmæssig effekt vil blive 
efterprøvet, analyseret og diskuteret i relation til værdiansættelse og impairment.  

Første underspørgsmål skal sætte scenen for opgavens videre analytiske formål. Det vil belyst 
ved at undersøge lovgrundlaget, for den tidligere og nye regnskabspraksis, hvor IASB’s 
beskrivelser, og tilsvarende relevante revisionshuses fortolkninger vil ligge til grundlag herfor.  

Der vil herefter gennemgribende for opgaven være konsekvensberegninger i relation til IFRS 16, 
kapitalstruktur, afkastkrav til hhv. egenkapital og fremmedkapital. Disse beregninger, tabeller 
og illustrationer udarbejdes overordnet fra egen hånd, men tager udgangspunkt i sekundær 
kvantitative data i form af aflagte årsrapporter med blank revisionspåtegning, aktiekurser og 
markedsrapporter. 

Ydermere vil den anvendte sekundære data vil bestå sig af hhv. primær litteratur og sekundær 
litteratur, i form af love og regnskabsstandarder, samt lærebøger og internet kilder. For løbende 
at underbygge en forudsætning eller argumentation, vil der blive anvendt artikler fra relevante 
tidsskrifter. 

Foruden anvendte sekundær data, vil der løbende i opgaven blive anvendt primær data, da der 
vil blive foretaget en række forudsætninger og illustrationer, ud fra egne observationer og 
overvejelser. 
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Det er vurderet passende at tabeller, figurer, formler og udregninger løbende i overvejende grad, 
præsenteres i opgaven fremfor at der kontinuerligt henvises bilag. Dette vurderes at give et 
bedre overblik og flow for læseren.  

Formålet med kandidatafhandlingen er at holde læseren i hånden, igennem en empirisk rejse, 
hvor IFRS 16 i relation til værdiansættelse og IAS 36 efterprøves og diskuteres.  

1.4 Struktur 
 
Som følge af afhandlingens formål, struktureres opgaven, at udgangspunktet er IFRS 16, der 
skal være fundamentet for den videre diskussion af dennes effekt overfor værdiansættelse og 
IAS 36. 

Der tages derfor afsæt i en beskrivelse af de to relevante regnskabsstandarder, IAS 17 og IFRS 
16, som er udgangspunktet. I forlængelse heraf vil værdiansættelse og IAS 36 blive tilknyttet, og 
beskrevet i forhold til IAS 17 og IFRS 16. 

For illustrative formål, tilknyttes opgaven herefter en case virksomhed, som der vil være en 
introduktion til, hvor dennes historie, formål, generelle performance, nuværende finansielle 
stilling i form af dets regnskaber, overordnet beskrives.   

Herefter vil en indregning af effekten ved IFRS 16 blive foretaget på case virksomheden, hvor 
input hertil vil blive fremfundet igennem empiriske overvejelser fra case virksomhedens egen 
data, igennem input fra dens årsrapporter. Dette bliver grundstenene for den videre analyse og 
diskussion. 

Afhandlingen bevæger sig herfra over i en indledningsvis værdiansættelse, hvor der redegøres 
for de underliggende input til værdiansættelsesmetoden ved diskonteret cash flow model, 
heriblandt budgettering og redegørelse af det frie cash flow, samt afkastkrav for henholdsvis 
egenkapital og fremmedkapital.  
Der foretages en værdiansættelse af case virksomheden før og efter implementeringen af IFRS 
16, således et sammenligningsgrundlag er tilstede.  

I forlængelse af denne værdiansættelse, er formålet med afhandlingen at bevæge sig ned i de 
underliggende bestanddele af den diskonteret cash flow model, hvor WACC og CAPEX bliver 
udgangspunktet for diskussion hvor teoretiske overvejelser inddrages. 

Diskussionen af hvordan WACC og CAPEX’ påvirkes ved implementeringen og effekten af IFRS 
16, skal være afhandlingens afslutningsvise analyse, hvor teoretiske overvejelser vil blive gjort og 
diskuteret i relation til praktisk anvendelse. 

Der vil igennem afhandlingen blive foretaget en delkonklusion, som skal ses som en løbende 
opsummering og bindeled til den endelige konklusion, som kan besvare afhandlingens 
problemformulering. 
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1.5 Kildekritik 
 
Til besvarelsen af afhandlingens problemformulering vil der som fundament herfor, blive 
anvendt internationale regnskabsstandarder. Her er der tale om primære kilder, som vurderes 
at være stærkt og troværdigt grundlag, da disse afhentes direkte fra dets udsteder igennem 
IASB. 

Endvidere vil fortolkninger og rapporter fra revisionshusene PwC og Deloitte blive anvendt, som 
ikke er på retskildeniveau med de internationale regnskabsstandarder, men alligevel vurderes at 
være af på et validt og troværdigt niveau.  
 
En anden fundamental kilde er case virksomheden, Norwegians årsrapporter i perioden 2018 til 
2014, hvor disse er aflagt med blank påtegning (se senest årsrapport 2018, side 85 ’Independent 
auditors report’). Det er derfor konkluderet at årsrapporterne, i al væsentlighed, giver et 
retvisende billede i henhold til de relevante begrebsrammer for aflæggelse heraf.  

Fastsættelse af beta, som en bestanddel af afkastkravet for egenkapitalen, vil der blive anvendt 
lukkekurser fra Nasdaqs officielle internetside, som er den direkte kilde og aktieindeks for de 
relevante værdipapirer for hhv. Norwegian, SAS og OMX20Oslo indekset. Der er her tale om 
sekundær data, men vurderes dog at være at være af stærk valid karakter, da dette er oplyst 
direkte fra dets ophavssted, og ydermere stammer fra et oplyst tilgængeligt marked. De oplyste 
lukkekurser er bl.a. udtryk for aktionærernes efterspørgsel og forventning til de relevante aktier 
og indeks, hvorfor de implicit er valide til beregning af beta. Tilsvarende da der er tale om aktier 
på et åbent børsmarked, på de største børsindeks i norden, vurderes de anvendte lukkekurser 
tilsvarende at være pålidelige ud fra deres reliabilitet. 

Ydermere for fastsættelse af WACC’s øvrige bestanddele; renter på fremmedkapital, den 
risikofrie rente og markedets forventede afkast, vurderes ligeledes fra officielle internetsider, 
dog fra anerkendte institutter som bl.a. Moody’s og Yahoo Finance. 

For al input af både finansiel data og teori, der stammer fra anvendelse af internetsider, vil 
validitet og reliabilitet blive overvejet løbet, og hvor eventuel tvivl kunne opstå, såfremt 
hjemmesiderne ikke har karakter af officielle sider fra en udbyder, vil disse blive efterprøvet fra 
øvrige kilder, til at understøtte. 

Diverse avisartikler vil tilsvarende blive anvendt til at understøtte pointer, hvor reliabiliteten 
overvejes i forhold til det tidsskrift som forfatter. 

Samlet set vurderes det, at der anvendes stærke primære kilder, samt sekundære data fra øvrige 
pålidelige kilder, som skaber et troværdigt fundament for besvarelse af opgavens 
problemformulering. 
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2. Regnskabsmæssig behandling af leasing 
2.1 IAS 17 
 
D. 1. januar 1984 blev den originale standard for leasing, IAS 17, implementeret i de 
internationale regnskabsstandarder. Den er senere hen blevet reformuleret og justeret, for 
afslutningsvis at blive erstattet IFRS 16, med effektiv virkning fra d. 1. januar 20194. 

IAS 17 beskrev den overordnet regnskabsmæssige behandling af generel leasing, altså 
inkluderende operationel- og finansiel leasing, hvorledes der blev skelnet imellem disse to 
former for leasing. Enkelte typer af leasing, medtages dog ikke under regnskabsstandarden, og 
kan overordnet opsummeres som følgende5: 

- Typer af investeringsejendomme, hvor der henvises til IAS 40. 
- Typer af biologiske produkter, hvor der henvises til IAS 41. 

Det overordnede afgørende for IAS 17 i relation til denne afhandling, er sondringen imellem 
operationel leasing og finansiel leasing. Dette er en vigtig sondring at forstå, da der er 
fundamental forskel på den regnskabsmæssige behandling, som følge heraf. Behandlingen af 
operationel leasing, må anses for at være overvejende simpel i forhold til den regnskabsmæssige 
behandling af finansiel leasing. 

Leasingydelser fra en operationel leasingkontrakt skulle løbende indregnes som 
driftsomkostning i resultatopgørelsen, hen over leasingperioden på et lineært grundlagt, eller 
som leasingkontrakten antyder. Der skulle i forlængelse af behandlingen af operationelle 
leasingkontrakter, tilsvarende bemærkes at disse indgår under oplysningskrav jf. IFRS 7, om 
oplysningskrav for finansielle forpligtelser – Der skal foruden den løbende indregning, oplyses 
udenom resultatopgørelse og balance, om de samlede forpligtelser, hvilket ville ske i noteform 
for det aflagte regnskab6.  

Den regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter, skal for leasingtageren 
derimod ske som var aktivet købt og finansieret. Derved indregnings der et leasingaktiv, samt en 
forpligtelse i balancen.  

Denne indregning sker til den laveste værdi af det leasede aktivs dagsværdi og nutidsværdien af 
minimumsydelserne. Den tilbagediskontering der foretages for at fremfinde nutidsværdien, skal 
ske med den oplyste interne rente i leasingkontrakten, som diskonteringsfaktor. Hvis denne 
ikke er oplyst, skal leasingtageren anvende den anslået marginale lånerente som vurderes at 
være tilgængelig for leasingtageren.  

Efterfølgende skal et finansielt leaset aktiv afskrives på lignende måde som øvrige 
anlægsaktiver, der ejes af leasingtageren. Tilsvarende vil der for efterfølgende regnskabsperioder 

                                                
4 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
5 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
6 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-
bog%202016%20IAS%2017.pdf 
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være en finansieringsomkostning, som følge af afviklingen på gældsposten og den tilhørende 
rente, idet at leasingforpligtelsen behandles som et annuitetslån7. 

I forlængelse af de to ovennævnte forskelle i den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis 
operationelle- og finansielle leasingkontrakter, er det tilsvarende vigtigt at fastlægge hvorledes 
IAS 17 definerer disse forskellige former for leasingkontrakter. 

Udgangspunktet for IAS 17, og de øvrige standarder udstedt af IASB, er at der skal foretages en 
substantiel vurdering af aftalens indhold som skal regnskabsmæssigt behandles, og ikke blot det 
juridiske. Ved dette skal der forstås, at på trods af at der af juridiske hensyn, kan være beskrevet 
nogle elementer af en bestemt karakter, kan aftalens øvrige og overvejende substans, være af en 
karakter der gør at den regnskabsmæssige behandling bør være anderledes, end hvad den 
juridisk beskrevne part, indledningsvis lægger op til.  

IAS 17 tager afsæt i at beskrive hvad finansiel leasing er. Vurdering skal gå på om der er tale om 
finansiel leasing, og derved påkrævet indregning på balancen, eller om leasingkontrakten ikke 
indgår herunder, og derfor kan klassificeres som en operationel leasingkontrakt.  

Operational leasing afgrænses altså negativt som en erhvervsmæssig leasingkontrakt eller –
aftale, der ikke er finansiel leasing. 

En leasingkontrakt defineres normalvis som finansiel leasing, når følgende substantive forhold i 
kontrakten gør sig gældende8: 

- Leasingtager overtager ejendomsretten når leasingperioden er udløbet. Dette er med til at 
understøtte, hvorfor leasingaktiven betragtes som værende et anlægsaktiv for 
virksomheden. 
 

- Tilsvarende såfremt leasingtager har en købsoption i leasingkontrakten, der vurderes at 
være af så fordelagtig karakter, at den må forventes at blive udnyttet, betragtes det som 
finansiel leasing, og derved som et anlægsaktiv for virksomheden. 
 

- Ved leasingkontraktens indgåelse, og såfremt nutidsværdien af minimumsydelserne svarer 
til den væsentligste del af dagsværdien af det leasede aktiv, vurderes det som værende en 
finansiel leasing. 
 

- Det leasede aktiv er af så særlig karakter eller art, at kun leasingtageren kan anvende dette, 
og derfor betragtes det som anlægsaktiv for leasingtageren på baggrund heraf. 
 

- Leasingtageren kan ved kontraktens oprindelige udløb, forlænge den til fordelagtig leje, og 
herved betragtes det som værende af karakter af anlægsaktiv. 
 

                                                
7 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-
bog%202016%20IAS%2017.pdf 
8 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-
bog%202016%20IAS%2017.pdf 
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- Leasingtageren skal dækkes leasinggivers eventuelle tab ved opsigelsen af aftalen, og herved 
betragtes der igen at være karakter af ejerskab for det leasede aktiv. 

Overordnet skal de oplistede forhold, som definerer et leasingkontrakten som finansiel leasing, 
betragtes som forhold hvorledes nytteværdien for det leasede aktiv i hele eller størstedelen af 
dets levetid, tilfalder leasingtageren.  

2.2 Overgangen til IFRS 16 
 
IFRS 16 blev effektivt iværksat d. 1. januar 2019, og erstatter standarderne i IAS 17, samt IFRIC 
4, SIC 15 og SIC 27, hvor fokus herpå er erstatningen af IAS 179. 

I sin helhed overtager IFRS 16 de impliceret elementer fra IAS 17, hvor følgende fortsat ikke 
medgår jf. IFRS Foundations beskrivelse af den nye regnskabsstandard IFRS 16 punkt 3.: 

- Leasingaftaler vedrørende udvinding af naturgas, olie og andre ikke-gendannelige 
forekomster. 

- Biologiske aktiver hos leasingtageren, hvis disse er omfattet af IAS 41. 
- Immaterielle rettigheder, som er omfattet af IFRS 15 
- Leasingaftaler vedr. licenser og copyrights, såfremt disse er omfattet af IAS 38 

Det primære for IAS 17 kontra IFRS 16, er som tidligere nævnt, at sondringen imellem 
operationelle og finansielle leasingkontrakter elimineres.  

Det betyder at der gøres op imellem at der enten indregnes værdier på balancen eller alene 
oplyses forpligtelsen i noterne. Der skal ved IFRS 16, både indregnes operationelle og finansielle 
leasingkontrakter i balancen.  

Argumentationen bag at begge former for leasingkontrakter skal behandles ens og indregnes på 
balancen, er det overordnede paradigme skifte der er ved at ske i de internationale 
regnskabstandarder, hvor brugsretten til det specifikke underliggende, bliver det afgørende. Ved 
både operationel og finansiel leasing, overdrages brugsretten for et aktiv til en leasingtager, og 
derved opfyldes definitionen på et aktiv10.  

Som det illustreres i tabel 1 på side 9, vil alle leasingkontrakter der indgår under definitionen 
herfor, og ikke udgår som følge af undtagelserne, blive behandlet behandles ens.  

 
Tabel 1 – Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
9 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
10 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
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Som følge af at operationelle leasingkontrakter nu også skal indregnes på balancen må det 
forventes at balancesummerne for virksomheder med operationel leasing vil stige. Her vil typisk 
leasingtunge brancher, som typisk har opereret under en ’asset light’ model blive påvirket mest 
markant. Dette vil bl.a. virksomheder indenfor flybranchen, detailhandlen, generelle 
transportvirksomheder m.v. 

Det vil betyde at ved implementeringen af IFRS 16, vil operationelle leasingydelser ikke længere 
skulle føres som driftsomkostning som ved IAS 17, men skal i stedet ske via en afskrivning på 
leasingaktivet, samt en renteomkostning på leasinggælden, som ved finansielle 
leasingkontrakter. 

Ved nedenstående illustration, tabel 2, kan overordnet effekten på resultatopgørelserne for hhv. 
et artsopdelt og funktionsopdelt regnskab, gøres op11. 

 
Tabel 2 – Kilde: Egen tilvirkning 

For funktionsopdelte resultatopgørelser, vil det opleves at produktions-, distributions- og 
administrationsomkostningerne vil falde, som følge af at disse poster ikke længere påvirkes af 
den iboende renteomkostning der var i den pågældende leasingydelse, som blev 
omkostningsført som driftsomkostning.  

Tilsvarende vil andre eksterne omkostninger for den artsopdelte resultatopgørelse falde, da 
leasingydelsen fuldstændigt fjernes herfra, idet at den omfordeles til afskrivninger og renter. 

I forlængelse heraf, vil EBITDA også stige, da andre eksterne omkostninger falder, og 
omkostning allokeres og fordeles ud på afskrivninger og renter, som er udenfor EBITDA. 

Afskrivninger for den artsopdelte resultatopgørelse, vil derfor tilsvarende stige, som følge af 
ovenstående beskrevne konsekvenser. 

Det operationelle resultat vil stige for begge resultatopgørelser, da den iboende rentedel af 
leasingydelserne ikke længere påvirker operationelle omkostninger, og rykkes til finansielle 
omkostninger. 

                                                
11 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
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EBIT vil tilsvarende stige, da selvom afskrivningerne medgår i EBIT, udgår rentedelen, hvorfor 
overordnet vil EBIT stige. 

Afslutningsvis vil det på baggrund af de nævnte renteomkostninger, være at de finansielle 
omkostninger vil stige for både den artsopdelte og funktionsopdelte resultatopgørelse12. 

2.3 Indregning og måling under IFRS 16 
 
For at underbygge forståelsen for IFRS 16, er det tilsvarende vigtigt at forstå hvornår indregning 
og måling af leasingkontrakter under IFRS 16 gør sig gældende. Modsat IAS 17 hvor der skelnes 
imellem operationelle- og finansielle leasingkontrakter, indregnes således alle 
leasingkontrakter, som er relevant for IFRS 16 jf. dettes scope.  

Den indledningsvise indregning af dette right-to-use aktiv for leasingtageren skal ske på 
begyndelsesdatoen for leasingkontrakten og retten til anvendelse af aktivet, som beskrevet i 
standardens punkt 22 og 23. 

Indregningen af IFRS 16 tager udgangspunkt i en tilbagediskonteringen af nutidsværdien for 
leasingkontraktens ydelser, som så indregnes som en forpligtelse. Her sker en tilsvarende 
indregning af kostpris på leasingaktivet, da denne skal være lig med forpligtelsen ved første 
indregningstidspunkt. 

Kostprisen på aktivet består så af den samlede tilbagediskonteret leasingydelse, tillagt eventuelle 
ydelser betalt ved indgåelse af aftalen og fratrukket eventuelle modtagne incitamenter. 
Ydermere tillægges der eventuelle omkostninger som kan være direkte forbundet med 
indregningen af aftalen, f.eks reetableringsomkostninger m.v. Dette er beskrevet i standardens 
punkt 24 – 26.  

Leasingaktivet måles efterfølgende til den akkumuleret kostpris hvor der foretages løbende 
afskrivninger, som de øvrige aktiver ejet af virksomheden. De leasede aktiver vil derfor blive 
klassificeret som materielle anlægsaktiver, selvom der ret beset alene er tale om en brugsret til 
et aktiv, og ikke en decideret erhvervelse af aktivet – Typisk vil en virksomhed præsentere disse 
leasingaktiver særskilt som right-to-use aktiver, som det bl.a. ses under noten for materielle 
anlægsaktiver, i Norwegians Q3-rapportering 201913.  

Ydermere står der specifikt i IFRS 16, pkt. 33 for den efterfølgende måling af leasingaktivet, at 
denne skal værdiansættelse efter anvendelse af IAS 36. 

Den leasingforpligtelse, som følge af den kontraktuelle forpligtelse der er indgået med 
leasinggiveren, er fundamentet for indregningen. Her betragtes leasingydelsen som den af 
leasingkontraktens defineret leasingydelse, samt den betaling der ville være for udnyttede 
købsoptioner eller ophævelse af kontrakten jf. standardens punkt 27d og e. 

                                                
12 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
13 Norwegian interim report, Third quarter 2019, side 18. 
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Eventuelle variable leasingydelser, som der reguleres på baggrund af et indeks, indregnes også 
som del af leasingforpligtelsen jf. IFRS 16 punk 27b og punkt 28, hvor derimod forbrugsbaseret 
leasingydelser ikke skal indregnes som del af denne.  

Den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen sker til en akkumuleret regnskabsmæssige 
værdi af nutidsværdien af forpligtelsen og løbende afdrag. Den løbende ydelse er en fordeling 
imellem en afdragsdel og en rentedel, hvor leasingforpligtelsen forrentes med en konstant rente 
som er tilsvarende den anvendte diskonteringsrente.  

Den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen skal ydermere justeres så den præsenterer 
påvirkning af evt. ændringer i rentesatsen for forpligtelsen eller flg. Øvrige punkter jf. 
standardens punkt 39 – 46: 

- Såfremt der er ændringer i leasingkontraktens generelle vilkår, skal en revurderet 
tilbagediskontering af de fremtidige leasingydelser foretages, og 
 

- Skulle vilkårene for eventuelle købsoption ændre sig, skal disse også medgå i en revurderet 
tilbagediskontering. 

Ydermere skal der foretages en ny revurderet tilbagediskontering af leasingydelserne hvis: 

- Der er en ændring i eventuelle vilkår for ’leasing garanti’ ydelser i kontrakten, eller 
 

- Den eller de satser der er anvendt til at fastsætte de variable indeksreguleret betalinger. 

Leasingtageren skal altså løbende sikre sig, at forpligtelsen afspejler de underliggende 
leasingkontrakters aktuelle vilkår. 

Skulle der ved den efterfølgende måling, foretages korrektioner til under nul, skal disse 
driftsføres i resultatopgørelsen jf. IFRS 16 standardens pkt. 39. 

2.3.1 Undtagelser 
 
Med udgangspunkt i de overordnet generelle bestemmelser for indregning og måling, er der 
også undtagelser hertil, hvorledes leasingkontrakter, der ellers indgår under definitionen for 
hvad der bør indregnes, undtagelsesvis kan udelades.  

Der er to følgende undtagelser for undladelse af indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16, 
jf. standardens punkt 5 a og b: 

- Leasingaktiver med lav værdi. 
- Kortfristede leasingaftaler. 

For leasingaktiver med lav værdi, beskriver IFRS 16 i dets bilag B ’Application guidance’ pkt. B3 
– B8, hvordan leasingaktiver med lav værdi defineres.  

Det overordnede for definitionen om hvorvidt et leasingaktiv kan klassificeres som værende af 
lav værdi, skal ses ud fra et ’absolut grundlag’, hvor der ikke tages hensyn til om det aktuelle 
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leasingaktiv har væsentlig betydning for leasingtager eller ej – Dvs. der sondres ikke imellem 
store og små virksomheder, hvor de qua deres størrelsesforskel, kan have forskellig 
betragtninger i forhold til hvor væsentlig en leasingkontrakt er eller ej. 

Som IFRS 16 beskriver det, kan et leasingaktiv kun have lav værdi, hvis:  

1) Leasingtager kan have fordel ved brugen af aktivet alene eller sammen med andre 
ressourcer, som tilsvarende er tilgængelige for leasingtager, og 

2) Dette aktiv ikke af afhængig af andre aktiver i særlig grad. 

Tilsvarende kan en leasingkontrakt for et underliggende aktiv, som almindeligvis har en høj 
værdi ved det nyanskaffelse, ikke anses som værende et leasingaktiv af lav værdi – Dvs. det er 
underordnet om det eksempelvis er et brugt aktivt der anskaffes via en leasingaftale, som har en 
lav værdi på tidspunktet for anskaffelsen, da det er nyprisen der er gældende i sondringen 
omkring undtagelsen for ”aktiver med lav værdi”.  

Guidelines til IFRS 16 har arbejdet med en værdi på omkring 5.000 USD for aktiver som er af 
lav værdi, men vil som følge af det absolutte grundlag, ikke fastsætte en endelig beløbsgrænse 
herpå14. 

Såfremt leasingtageren har i sinde at fremlease det leasede aktiv, kan dette ikke betragtes som 
leasingaktiv af lav værdi. IFRS 16 nævner tablets, telefoner, pc’er og mindre kontormøbler som 
værende leasingaktiver af lav værdi.  

For kortfristede leasingkontrakter, menes der leasingkontrakter med en løbetid under 12 
måneder. Det er dog her igen vigtigt at skelne til substansen i leasingkontrakten, og ikke blot det 
juridiske, da såfremt det er sandsynligt at leasingkontrakten vil blive forlænget eller erstattet af 
en ny tilsvarende, så har den ikke kendetegn af at være kortfristet, og skal derfor behandles som 
øvrige leasingkontrakter under IFRS16 og derved indregnes på balancen.  

Tilsvarende må en kortvarig leasingaftale heller ikke indeholde en købsoption på aktivet, for at 
det skal kunne blive betragtet som en kortvarig aftale., uanset om købsoptionen er fordelagtig 
eller ej. 

Skulle en leasingkontrakt blive anset for at være kortfristet, skal denne behandles som var det en 
operationel leasingkontrakt under IAS 17. Derfor vil den ikke skulle indregnes i balancen, men 
leasingydelsen omkostningsføres lineært som under IAS 17, og der foretages en noteoplysning 
om at undtagelsen er anvendt og den resterende leasingforpligtelse herpå. 

 

 

                                                
14 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
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2.4 Introduktion til IAS 36 
 
Det overordnede formål med IAS 36, er at sikre at ingen aktiver i de finansielle oplysninger 
holdes til en værdi som ikke er realiserbar, og tilsvarende at definere hvordan således en værdi 
kan og bør fastsættes.15 

IAS 36 omhandler positivt alle aktiver, på nær de omtalte i dets scope jf. standardens punkt 2, 
og aktiver der er relevante for standarden kan derfor overordnet opsummeres til følgende 
aktiver: 

- Grund og bygninger 
- Generelt materielle anlæg inkl. Inventar 
- Investeringsejendomme som holdes til kostpris 
- Immaterielle anlægsaktiver 
- Goodwill 
- Investering i kapitalandele som holdes til kostpris 

Budskabet i IAS 36 er at der årligt ved finansårets afslutning, skal foretages en vurdering 
omkring potentielt nedskrivningsbehov – Om der er indikationer på værdiforringelse.  

Såfremt det vurderes at der er indikationer på værdiforringelse, skal aktivets værdi fastsættes, 
og såfremt denne er over nuværende indregnet værdi på balancen, er der ikke behov for 
nedskrivning.  

Skulle den dog være af lavere værdi end den indregnede, skal denne nedskrives hertil. Denne 
værdi kan fastsættes på følgende måder, og rækkefølge: 

- Der undersøges indledningsvis om aktivet har en fair value som kan fastsættes. ’Fair value’ 
defineres jf. IAS 36 pkt. 6, som den værdi en 3. mand ville betale for aktivet, fratrukket 
eventuelle omkostninger hertil. Altså en pris på markedsvilkår (armslængdeprincippet). 
Skulle denne fair value er over den indregnede værdi, er der ikke behov for nedskrivning. 
Omvendt kan værdien ikke opveje den regnskabsmæssige værdi og denne er under, skal der 
nedskrives.  
 

- Kan fair value ikke kan fastsættes, skal der fastsættes en ’value in use’, som tager 
udgangspunkt i en beregning af hvad aktivet bidrager af værdi jf. standardens pkt. 20. 
Denne value in use, fastsættes ud fra en cash flow beregning, hvor der skal estimeres det 
fremtidige pengestrømme der genereres inklusiv en fastlæggelse af potentielle udsving i 
fremtidig cash flow. Ydermere skal tidsværdien af dette cash flow fastsættes ud fra en 
tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme, med fradrag for en diskonteringsrente, 
som er den pris der er forbundet med investeringen jf. IAS 36 pkt. 40. Denne 
diskonteringsrente er typisk Weighted Average Costs of Capital (benævnes ’WACC’), da 
denne er det vægtede afkastkrav som en långiver og investor, vil påkræve for den kapital de 
har stillet til rådighed for virksomheden. Standarden beskriver ligeledes, at eksterne 

                                                
15 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36#link5 
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faktorer som illikviditet, øvrige markedsdeltagere, underliggende aktivers stand m.v. skal 
tages i betragtning når det fremtidige cash flow estimeres.  

Standarden foreskriver specifikt at såfremt en markedsbestemt rente ikke er tilstede til at kunne 
fastsætte diskonteringsrenten, anvendes øvrige fastsættelses metoder, hvor af WACC, vurderes 
at være den mest anvendelige metodik. 

Som tidligere nævnt er udgangspunktet inden at der foretages en fastsættelse af enten fair value 
eller value in use, at der er indikationer på værdiforringelse. Dette er dog med undtagelse af 
goodwill, som qua substansen bag goodwill, altid skal undergå en årlig impairment test jf. 
standardens pkt. 96.  

IAS 36 pkt. 12 oplister en række forhold, som kan give indikationer på værdiforringelse, og er er 
oplistet efter interne såvel som eksterne forhold. 

Eksterne forhold der kan give indikationer på værdiforringelse: 

- Hvis aktivets markedsmæssige værdi kan anslås at have faldet markant i værdi henover 
regnskabsperioden, og mere end det ville være forventet ved bare almindelig slitage.  

- Markante ændringer i eksterne forhold eller en forventning herom, som må vurderes at 
kunne påvirke. Her kan nævnes teknologiske udviklinger, markedsmæssige, økonomiske 
eller juridiske ændringer i det eksterne miljø. 

- De generelle markedsrenter eller øvrige forhold der gør, at det forventet afkastkrav på 
virksomheden og dets aktiver generelt er stigende eller højere, kan være indikation på 
værdiforringelse. 

- Afslutningsvis generelt at aktivets bogførte værdi er mere end markedsværdien. 

Af interne forhold der kan være indikationer på værdiforringelse benævnes: 

- Hvis aktivet er direkte beskadiget eller forældet. 
- Såfremt væsentlige ændringer i virksomheden, med negativ effekt er forekommet, eller 

forventes at forekomme i den nærmest periode, hvor disse ændringer bl.a. kan medføre at 
aktiver bliver taget ud af brug eller afhændet m.v.  

- Skulle det være blevet bekendt at et aktiv eller virksomheden generelt vil have en værre 
økonomisk performance end forventet. 

Det understreges i standarden at ovennævnte eksempler på indikationer af værdiforringelse ikke 
er udtømmende, og det er derfor vigtigt at en virksomhed altid forholder sig til potentielle 
indikationer på værdiforringelse, også foruden de oplistede indikationer i ISA 36. 

2.5 Samspillet imellem IAS 36 og overgangen til IFRS 16 
 

Som beskrevet tidligere, så er den overall fundamentale forskel imellem IAS 17 og IFRS 16, at 
uden hensyntagen til undtagelserne, skal operationelle leasingkontrakter behandles på samme 
måde som finansielle leasingkontrakter, og derved indregnes på virksomhedens balance. 
Tilsvarende sker der for disse leasingkontrakter som går fra at alene at være en oplyst via en 
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note, til at være aktiveret i balancen, en omplacering af dets omkostninger ført i 
resultatopgørelsen hvorledes at omkostningerne bliver flyttet ned under EBITDA, fra eksterne 
omkostninger til hhv. afskrivninger og finansielle omkostninger. 

Indledningsvis kan det konstateres at, hvorvidt en virksomhed har et nedskrivningsbehov, som 
følge af indikationer herpå, bør være upåvirket af IFRS 16. Derfor bør der i relation til dette 
kunne forventes at der ingen ændringer som følge af overgangen fra IAS 17. Dette vil dog blive 
diskuteret senere i opgaven, da det omvendt forventes at der sker en tilgang af aktiver på 
selskabets balance, vil der implicit være større krav til den fastsatte fair value eller value-in-use 
værdi, som skal understøtte selskabets indregnede værdier.  

I det at leasingaktivet under IFRS 16, nu indregnes på balancen skal den regnskabsmæssige 
værdi af aktivet eller CGU’en (cash generating unit) ved en nedskrivningstest under IAS 36. 
Den tilsvarende leasingforpligtelse som er blevet indregnet på balancen, skal ikke fratrækkes i 
den regnskabsmæssige værdi, da denne gæld er rentebærende og derved defineres som værende 
finansiering. IAS 36 pkt. 50 beskriver eksakt, at ind- og udgående cash flow fra 
finansieringsaktiviteter ikke skal medgå i værdiansættelse af et aktiv, under value in use, altså 
cash flow. 

Der kan være tilfælde hvor forpligtelsen ikke kan adskilles fra leasingaktivet. Dette vil være ved 
en leasingkontrakt, hvor en endelig erhvervelse af aktivet, ikke kan ske uden den tilsvarende 
forpligtelsen. Her menes der, at dette forhold betyder, at man regnskabsmæssigt bør modregne 
leasingforpligtelsen i aktivets værdi, samt modregne cash flow herfra. Dette er beskrevet i en 
udtalelse fra IFRIC i 2016 vedr. reetableringsforpligtelser.  

Som der benævnes i IAS 36 pkt. 66, skal genindvindingsværdierne for hhv. fair value og value-
in-use skal så vidt muligt, ske for hver individuelt aktiv. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre at 
adskille aktiver ad, skal disse inddeles i pengestrøms genererende grupper, benævnt cash 
generating units, CGU’er.  

Derfor ville man argumentere for at værdiansættelsen af leasingaktiver efter implementering af 
IFRS 16, skulle ske hvor hvert enkelt leasingkontrakt/-aktiv. Dette vurderes dog ikke muligt for 
afhandlingen, grundet tilgængeligheden af data for hver enkelte leasingaftale, samt hvad denne 
generer ikke synes at kunne indhentes. Derfor tages der udgangspunkt i hele case 
virksomhedens materielle anlæg, som værende én samlet CGU, da dennes primære formål er at 
sælge kapacitet der præsenteres som materielle anlæg, og således ikke har varelagre m.v. af 
væsentlig karakter.  

Den forøget indregnet værdi på balancen, som følge af IFRS 16, giver en større værdi som skal 
kunne indeholdes i en eventuel nedskrivningstest. 

Denne værdi der fremfindes via en tilbagediskontering af det frie cash flow, skal være højere, da 
balancen nu tilsvarende får en højere værdi.  

Dette kan ud fra en metodikken for diskonteret cash flow model, DCF, kun lade sig gøre, såfremt 
det frie cash flow til diskonteringen stiger tilsvarende for at kompensere herfor, eller at 
underliggende diskonteringsrente falder.  
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Da EBITDA stiger vil man formode at det frie cash flow til diskonteringen også vil stige, men det 
kan og vil blive diskuteret om dette også endeligt udmønter sig i en generel stigning af det frie 
cash flow.   

Den rente som anvendes til indregning og måling af leasingaktivet, er en rente lig med 
afkastkravet for en type fremmedkapital, hvorimod det afkastkrav (WACC) som skal anvendes 
til tilbagediskontering af cash flow i forbindelse med en værdiansættelse, indeholder også 
afkastkrav til egenkapital, hvilket under normale omstændigheder typisk vil være dyrere. Hvis 
afkastkravet for tilbagediskonteringen af nutidsværdien ved impairment, således er højere end 
den rente der anvendes til tilbagediskontering og fastsættelse af kostprisen for det indregnede 
aktiv, under antagelse af det frie cash flow er identisk, den tilbagediskonteret værdi under 
impairment test være lavere end den indregnede kostpris, som følge af højere pris på kapitalen, 
og derved vil der være et nedskrivningsbehov. 

Omvendt er det i kapitalstrukturteori også kendt, med henvisning til Modligiani og Millers 
propositioner, at jo mere fremmedkapital, jo lavere WACC, og derved vil den tilskrivning af 
fremmedkapital som følge implementeringen af IFRS 16, så trække i en retning af højere 
værdiansættelse. 

Disse overvejelser i forhold til impairment efter implementeringen af IFRS 16, danner 
grundlaget for den efterfølgende analyse og diskussion i denne afhandling. 

Man kunne dog indledningsvis konkludere at størrelsen af det beregnet headroom eller 
nedskrivningsbehov, som følge af implementeringen, bør være uændret, da der er forskellige 
faktorer der hiver i hver sin retning, men overordnet kunne forventes at give en nuleffekt.  

Dette er dog alene en hypotese og kan i praksis ydermere give en række udfordringer: 

- Bliver implementeringen af IFRS 16 rigtigt afspejlet i den anvendte diskonteringsrente og 
forecast af pengestrømme, her især CAPEX. 

- For selskaber med flere operationelle leasingkontrakter end de selskaber man benchmarker 
sig med i forhold til kapitalstruktur, betyde at WACC ikke falder tilstrækkeligt, og derved 
kan opstå nedskrivningsbehov. 

- Der er lige efter implementeringen af IFRS 16, ingen historisk gearing at kunne tage 
udgangspunkt i for det fremtidige gearingsniveau.  

Det praktiske sammenspil imellem IFRS 16 og IAS 36 har altså sine udfordringer i forhold til 
implementeringen fra IAS 17, som vil forsøge belyst yderligere i de kommende afsnit. 
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3. Indregning af IFRS16 – Norwegian Air Shuttle ASA 
3.1 Introduktion til case virksomhed 
 
Norwegian Air Shuttle ASA (kaldes:” Norwegian”), er et af verdens største lavprisselskaber 
indenfor flytransport. Norwegians første flyrute var i 1993 og blev senere børsnoteret i Oslo i 
2003, og er derfor i dette perspektiv stadig et relativt ungt selskab. Væksten har været i fokus, og 
i 2005 realiserede Norwegian overskud for første gang16.   

Norwegian beskriver sine mål overordnet i tre følgende punkter: 

- Overkommelige priser for alle 
- Være det foretrukne flyselskab 
- Bæredygtighed 

Norwegians ønske om fortsat vækst, samt flere kandidater på markedet, har dog midlertidig sat 
pres på priserne, hvilket også har betydet svingende resultat for Norwegian. Svigtende resultater 
har bl.a. betydet større spare programmer m.v. i forsøg på at opretholde en indtjening17.  

I 2017 rejste over 33 millioner passagerer med Norwegian, og på nuværende tidspunkt huser 
Norwegian ca. 10.000 medarbejdere med over 500 ruter til 150 forskellige rejsemål over hele 
verden. Norwegian bryster sig af deres flåde af fly er en af de yngste i verden18. 

Norwegian er som flyselskab, en de større aktører som må formodes at blive markant påvirket 
den nye standard i IFRS 16.   

Dette sammenholdt med virksomhedens svingende resultater og umiddelbare store behov for 
finansiering som følge af svingende resultater, gør netop Norwegian interessant som case 
virksomhed. Derfor foretages en analyse af IFRS 16’s indvirkning på virksomhedens regnskab, 
samt den efterfølgende værdiansættelse heraf i relation til IAS 36. 

Jf. årsrapporten 2018 for Norwegian, har virksomheden operationelle leasingforpligtelser på i 
alt 41.289 mio. norske kroner, hvilket underbygger at Norwegian er en leasingtung og afhængig 
forretning, som vil blive markant påvirket af implementeringen af IFRS 16. 

3.2 Introduktion til årsregnskaberne 
 
Med udgangspunkt i Norwegian og dets underliggende årsregnskaber fra perioden 2014 – 2018 
foretages konsekvensberegning ved indregningen af IFRS 16. 

                                                
16 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/ 
17 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/380394/norwegian_faar_milliardminus_trods_flere_pass
agerer_om_bord.html 
18 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/ 
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Årsrapporternes resultatopgørelse og balance er opstillet og illustreret i bilag 1, og 
indledningsvise nøgletal kan listes op som følgende19: 

 
Tabel 3 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det skal overordnet for Norwegian bemærkes at balancens værdier er stødt stigende i den 
seneste årrække, og tilsvarende for omsætningen, dog med svingende resultat for hhv. primære 
driftsresultat (operating income), EBITDA og NOPAT. 

I forlængelse heraf, er det da relevant at få konstateret Norwegians operationelle 
leasingforpligtelser til den indledningsvis indregning af IFRS 16. 

I noteværket for Norwegians årsrapporter for 2014 – 2018, kan Norwegians operationelle 
leasingforpligtelser aflæses, som oplyst efter kravene under IAS 17 og IFRS 7: 

 
Tabel 4 – Kilde: Egen tilvirkning 

I tabel 4, er de oplyste operationelle leasingforpligtelser summeret op i hhv. udløb indenfor ét år 
og efter ét år. Dette er indledningsvis foretaget en opdeling imellem forpligtelser der kan enten 
inkluderes eller ekskluderes, i relation til reglerne om omkring kortvarige leasingkontrakter, 
som beskrevet i afsnit 2.3. 

Af ovenstående operationelle leasingforpligtelser, er det ganske forventeligt at størstedelen af 
forpligtelserne består sig af leasing af fly. Dette illustreres bl.a. ved at ud af den samlede 
operationelle leasingforpligtelse i 2018 på 41.289 mio. norske kroner, består heraf 39.605 mio. 
norske kroner af en forpligtelse som følge af operationel leasing af fly20.  

 

 

 

                                                
19 Se bilag 6 for nøgletals formler 
20 Norwegian Air Shuttle ASA – Årsrapport 2018 – Note 12 
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3.3The Managerial Balance 
 
Til hjælp for at kunne identificere relevante nøgletal, til videre analyse og diskussion af bl.a. 
kapitalstrukturen i Norwegian, som bliver relevant for WACC, kan balancen ’reformuleres’ til 
’The Managerial balance’21. 

Formålet med denne nye balance er at give et bedre overblik for bl.a. en investor, til at klarlægge 
hvordan et selskabs kapitalstruktur og dets tilhørende investeret kapital hænger sammen. 

The Managerial Balance tager udgangspunkt i årsregnskaberne for Norwegian, hvorfor der 
henvises til bilag 1, hvor her er opgjort hvilket regnskabslinjer der indgår for de enkelte poster i 
The Managerial Balance.  

Denne er overordnet delt op i henholdsvis den totale investeret kapital, som er de ’aktiver’ der 
kapitalen er investeret i, og på den anden side hvordan denne indskudte kapital så er 
sammensat. 

Overordnet består den investeret kapital sig af aktiver: 

- Rene likvider 
- Net Working Capital 
- Net Fixed Assets 

Hvoraf de rene likvider er kontanter, bankindestående, let omsættelige værdipapirer m.v. 

Net Working Capital, er udtryk for arbejdskapital, og den pengebinding virksomheden har i 
kortfristede forpligtelser og omsætningsaktiver. Net Working capital, består sig typisk af 
debitorer, varelagre og øvrige kortfristede omsætningsaktiver, fratrukket kreditorer, kortfristet 
skyldig skat og øvrige kortfristede forpligtelser.  

Net Working Capital giver netto et udtryk for om en virksomhed er afhængig af at have penge 
bundet i kortfristet omsætningsaktiver for at kunne opretholde en drift, og givetvis i hvor stort et 
omfang.  

Net Fixed Assets er den bogførte, og derved afskrevet værdi af anlægsaktiver, som umiddelbart 
er udtryk for den faste kapacitet der er behov for ved fortsat drift. 

Den indskudte kapital består sig af den kapital der et stillet til rådighed, og dens kilde, fordelt 
som følgende: 

- Kort rentebærende gæld 
- Lang rentebærende gæld 
- Egenkapital 

                                                
21 Tager udgangspunkt I Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance – Kapitel 4 
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For gælden, lægges der her vægt på ’rentebærende’, da det som er definerende for gælden på 
den indskudte kapital, er at den skal have karakter af fremmedkapital, finansiering og derved 
rentebærende. 

Egenkapital består sig af investorers indskudte aktiekapital samt overført resultat af driften m.v. 

Med henvisning til bilag 1, kan følgende Managerial balance for Norwegian stilles op: 

 

Tabel 5 – Kilde: Egen tilvirkning – Data fra bilag 1 

Det første der bemærkes i tabel 5, er at Norwegian har et negativ Net Working Capital, hvilket 
kan betyde to ting. 

Enten at Norwegian ikke kan genere nok indtjening til at passe sine kortfristede forpligtelser, 
hvorfor disse vokser, mens at der ingen likviditet er til at indhente omsætningsaktiver, en ond 
spiral og tegn på finansielle problemer. Eller det kan betyde at Norwegians type af virksomhed, 
ikke er afhængig af omsætningsaktiver, hvilket umiddelbart giver mening. Det bør umiddelbart 
ikke forventes at Norwegian har store tilgodehavender fra salg, da når en flybillet købes, betales 
den med det samme. Der kan være omsætning overfor erhvervsvirksomheder som således 
betaler på kredit og lign, men forventes langt fra at være en del af virksomhedens normale virke. 
Ydermere forventes det heller ikke at Norwegian har noget varelager af særlig karakter. 
Norwegian sælger ganske vidst merchandise, øl, sodavand og serverer mad på deres flyvninger, 
men i det store billede, vurderes dette også at være af meget beskeden karakter. 

Net Fixed Assets, er derimod af væsentlig positiv værdi, og hænger sammen med at Norwegian 
forretning er knyttet op på deres fly og tilhørende, som er materielle anlæg. Derfor er det 
forventeligt at Norwegians Net Fixed Asset, er af meget høj volume. 

For sammensætningen af den indskudte kapital, bliver billedet ganske interessant. Den totale 
indskudte kapital er på 39.677 mio. norske kroner i 2018, lig med den totale investeret kapital.  
Klart størstedelen af denne indskudte kapital består sig af fremmedkapital i form af kort- og 
langfristet forpligtelser, da egenkapital i 2018, blot lyder sig på 1.705 mio. norske kroner. 

Selvom det må forventes at et flyselskab har behov for at foretage sig store investeringer, hvilket 
også må ske igennem fremmedkapital, synes Norwegians andel af fremmedkapital i 2018 dog 
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alligevel voldsom. Sammenlignet med SAS, havde de for 2018 en egenkapital på 7.268 mio. 
svenske kroner, mod umiddelbar rentebærende gæld på 10.092 mio. norske kroner22.  

3.4 Forudsætninger 
 
De oplyste operationelle leasingforpligtelser, er fundamentet for indregningen af IFRS16, da vi 
som ekstern regnskabslæser, ikke har adgang til de enkelte underliggende leasingkontrakter. 
Dette betyder tilsvarende også, at der må opstilles en række plausible forudsætninger, for den 
følgende indregning og måling. 

3.4.1 Løbetid 
 
Det er essentielt for den diskontering der skal ske som følge af den indledningsvise indregning af 
kostprisen, at der fastlægges en løbetid for den operationelle leasing.  

Det oplyses i Norwegians årsrapport for 2018, at operationelle leasingkontrakter på fly har en 
længde imellem 3 og 12 år. På baggrund heraf, vurderes det plausibelt at anvende en 
gennemsnitsbetragtning på 8 år. 

3.4.2 Kortfristede kontrakter 
 
For at imødekomme de potentiale operationelle leasingkontrakter, som falder under 
undtagelsen omkring kortvarighed, og derved kan undgå at skulle indregnes, må der tages 
udgangspunkt i den oplyste operationelle leasingforpligtelse indenfor ét år.  

Det vurderes midlertidigt her ikke plausibelt at hele denne oplyste population skulle være til 
udløb indenfor dette år. Det må dog uden tvivl formodes at der er leasingkontrakter som 
udløber indenfor ét år, men samtidig må det tilsvarende formodes at leasingkontrakterne står til 
en forlængelse og/eller fornyelse, med udgangspunkt i den stigende aktivitet der er i Norwegian.  

Som følge af denne konstatering, vurderes det plausibelt at tillægge den fulde oplyste 
operationelle leasingforpligtelse for fly, da disse er fundamentet for den videre drift.  

Af øvrige operationelle leasingkontrakter, vurderes de indledningsvis at være af så ubetydeligt 
størrelse, at disse forudsættes at indgå som del af undtagelsen, og medtages ikke i indregningen. 

3.4.3 Den interne rente 
 
Den fortjeneste leasinggiver skal kunne indhente som led i at tilbyde den service, vil der skulle 
være en marginal imellem den leasingforpligtelse selskabet betaler for aktivet, og aktivets reelle 
kostpris.  

Uden fortsat at have adgang til de underliggende aktivers specifikationer som ligger til grund for 
den samlede operationelle leasingforpligtelse, må der altså laves en antagelse af hvad Norwegian 

                                                
22 SAS Årsrapport 2018 – Side 64. 
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bør betale i rente heraf. Det må formodes at Norwegian, med dets størrelse som virksomhed, har 
individuelle forhandlinger, og derfor ikke betaler en standardiseret pris.  

Den interne rente forudsættes ud fra den realiseret gennemsnitlige rentesats som Norwegian 
har haft jf. resultatopgørelse og oplyste finansiering igennem perioden 2014 - 2018. 

Denne findes ved den samlede oplyste renteomkostning for året, sammenhold med 
gennemsnittet for den rentebærende gæld i Norwegian. Herved fremfindes renteprocenten, som 
kan lægges til grund for en renteomkostning på leasingkontrakterne.  

3.5 Indregning 
 
Med forudsætningerne på plads, kan underliggende input til diskonteringen af de operationelle 
ydelser fastlægges 

Formel for diskonteringen via DCF-modellen kan illustreres23: 

𝑁𝑃𝑉 =
𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤

(1 + 𝑟 )
+

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤

(1 + 𝑟 )
+ ⋯ 

Hvor 
𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤   er det cash flow der diskonteres i den enkelte periode. Her vil der være 8 perioder 
som benævnt i ovenstående forudsætninger. 

𝑟  er diskonteringens renten, hvor der for indregning af operationelle leasingkontrakter 
anvendes den interne rente, som tilsvarende opløftes i de enkelte perioder, og derved indgår 
tidsværdien af penge i formlen.  

Der foretages en tilbagediskontering af de enkelte perioder, med hver periodes opgjorte ydelse, 
og tilhørende opløftet diskonteringsrente, som afslutningsvis summeres sammen.  

Alt efter antal længde på de fremtidige ydelser, vil der være x-antal perioder til 
tilbagediskontering.  

Der kan ved DCF modeller være en terminalværdi som skal være udtryk for at aktivet ikke har 
noget udløb. Her har vi dog fastsat en løbetid på 8 år, hvorfor en terminalværdi indledningsvis 
ikke er relevant. 

Med udgangspunkt i årsrapporten for 2018, og de ovennævnte forudsætninger, kan en samlet 
operationel leasingforpligtelse for 2018, til diskontering opgøres til 41.081 millioner norske 
kroner, som kan aflæses direkte i tabel 6 på side 23. 

                                                
23 Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance’ 
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Tabel 6 – Kilde: Egen tilvirkning – Datainput Norwegian Årsrapport 2014-2018 

Den samlede operationelle leasingforpligtelsen er 41.081 mio. norske kroner, illustereret i tabel 
6, som over en lineær fordeling på 8 år, giver en fast ydelse på 5.135 mio. norske kroner om året.  

… 

Forudsætningerne for diskonteringsrenten, som er den interne rente, fastsætter at denne skal 
ske ud fra en gennemsnitsbetragtning, af Norwegians realiseret renteomkostninger. 

Dette kan så foretages på baggrund af en oplyst gæld på 26.305 mio. norske kroner i 2017, og 
tilsvarende 33.836 i 2018, giver det et gennemsnit på 30.072 mio. norske kroner for perioden 
2018, som holdes op imod en samlet rentebetaling på 1.160 mio. norske kroner24.  

 
Tabel 7 – Kilde: Egen tilvirkning – Datainput Norwegian Årsrapport 2014-2018 

Jf. tabel 7 bemærkes det indledningsvis at den beregnede rentesats er stigende for Norwegian 
igennem perioden på de seneste 5 år, hvor det antagelsesvis kunne argumenteres for at der 
skulle anvendes et gennemsnit som følge heraf, eller en tilsvarende stigning i 
diskonteringsperioden fremadrettet.  

Tendensen for rentesatsen har dog været stigende, hvorfor det vurderes at det er udtryk for at 
renten skal være på seneste niveau fremadrettet, da dette er den seneste pris som Norwegian har 
haft på sin fremmedkapital. 

Renten for diskonteringen fastsættes til 3,86 %, som værende den seneste faktiske renteprocent 
for Norwegian. 

 

                                                
24 Norwegian Årsrapporter 2014 - 2018 
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Input til en tilbagediskontering kan opsummeres som følgende: 

- Diskonteringsrente 3,86 % 
- Årlig ydelse 5.135  

 
Tabel 8 – Kilde: Egen tilvirkning 

Ved ovenstående oplistning af perioder, kan det ses at ydelsen henover diskonteringsperioden 
på i alt 8 perioder. Jf. DCF-modellen skal der ske en opløftning pr. periode. Åbningsperioden 
sker ved at blive opløftet med 0,5, som egentlig indikerer en halv periode, og derved en 
gennemsnitsbetragtning. Herefter tillægges der hele perioder, for at illustrere en fuld periode er 
gået, således diskonteringsperioden hedder 1,5 i 2020 og såfremdeles.  

Ved at udskifte de fremfundne cash flow (ydelser) i DCF-formlen, med 1, forekommer 
diskonteringsfaktoren, som tilsvarende ses i tabel 8.  

Diskonteringsfaktoren bliver herefter ganget op i det cash flow for den enkelte periode. 
Nutidsværdien af penge, kommer til syne i diskonteringsfaktoren, da som det illustreres i 
ovenstående tabel, falder værdien i diskonteringsfaktoren løbende jo flere perioder der 
tillægges, og derved vil nutidsværdien af den pågældende ydelse, tilsvarende falde.  

En ydelse på 5.135 mio. norske kroner ganget i en diskonteringsfaktor på 0,98, giver en 
nutidsværdi af ydelse på 5.039, og så fremdeles på de resterende perioder, foretages samme 
approach. 

En summering af alle oven listende perioders nutidsværdi, giver afslutningsvis en samlet 
nutidsværdi på 35.438 mio. norske kroner. Denne nutidsværdi er den kostpris der skal tillægges 
balancen i årsregnskabet, henholdsvis som et materiel anlægsaktiv og som gæld for 2018. 

Da IFRS 16 effektivt trådte i kraft pr. 1 januar 2019, er Norwegians Q1 rapport for 2019, således 
anvendt til at foretage et ’sanity check’ af den fremkommet kostpris på 34.008 mio. norske 
kroner.  

Norwegian har jf. deres Q1 rapport for 2019, oplyst en indregnet effekt af total non-current 
assets på 32.797 mio. norske kroner pr. 1. januar 2019, hvilket altså differentier med 2.641 mio. 
norske kroner for indregningen i denne afhandling, hvorfor den fremfundne kostpris på 35.438 
mio. norske kroner vurderes plausibel25.  

Forskellen imellem den fremfundne værdi i indeværende afhandling, kontra denne for 
Norwegian, vil skyldes forskelsværdier i enten den anvendte diskonteringsrente, samlede 

                                                
25 Norwegian Q1-rapport 2019 side 12 
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gennemsnitlige periode for løbetiden eller den generelle ydelse. Det er påvist i afsnit 3.5.1 at 
mindre justeringer til disse variable, kan have en relevant effekt. 

3.5.1 Følsomhed 
 
Som følge af denne værdiansættelsesmetode via DCF-modellen afhænger sig af en række 
nødvendige forudsætninger, hvoraf der tilsvarende er element af skøn, er det relevant at få 
berørt følsomheden af, hvad disse forudsætninger kan gøre, ved den kostpris der endelig bliver 
tilskrevet årsregnskabet.  

Den første beskrevne forudsætning var løbetiden på en 8-årig periode. Var der her grund til at 
lægge en anden forudsætning på for løbetiden, vil dette antagelsesvis have en betydning for den 
afsluttende kostpris. Diskonteringsrente og samlede ydelse er uændret. 

 
Tabel 9 – Kilde: Egen tilvirkning 

Den samlede ydelse for de operationelle leasingforpligtelser er fortsat 41.081 mio. norske 
kroner. Her fordelt lineært på en 5-årig periode, giver 8.216 mio. norske kroner pr. periode. 
Diskonteringsfaktoren er uændret for årene 2019 – 2023, da den anvendte diskonteringsrente 
fortsat er uændret 3.86%, samt anvendes der fortsat samme diskonteringsperioder.  

Den summeret nutidsværdi for de fem perioder, som derved bliver til kostprisen, er ved dette 
scenarie således 37.425 mio. norske kroner, mod den indledningsvise nutidsværdi på 35.438, en 
tilgang på 1.987 mio. norske kroner, alene som følge af en kortere horisont for 
leasingkontrakterne. Tidsværdien af penge gør sig igen gældende.  

En anden absolut væsentlig faktor i de underliggende forudsætninger er den anvendte 
diskonteringsrente, da denne påvirker anvendte diskonteringsfaktor.  

Fortsat med udgangspunkt i den indledningsvise diskontering af nutidsværdien med en endelig 
kostpris på 35.438 mio. norske kroner, var der anvendt en diskonteringsrente på 3,86%.  
 
Tendensen for den kalkuleret rentesats, var som beskrevet tidligere, at denne var stigende fra 
2014 til 2018, med en sats på 2,28% i 2014, har der været en stigning på 1,58 procentpoint over 
denne femårige periode. Der er tale om en relativt begrænset stigning pr. år, men fremkom man 
på baggrund heraf, til en forudsætning der hed sig at diskonteringsrenten for den fremtidige 
otteårige periode, burde være ved 5 % forretning, ville dette tilsvarende have en betydning på 
den endelige kostpris. 
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Tabel 10 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det bemærkes at diskonteringsfaktoren falder, og tilsvarende kraftigere jo længere hen i 
perioden vi kommer, hvor den for sidste periode i 2026, er faldet fra 0,75 til 0,69, alene ud fra 
en stigning i diskonteringsrenten på 1,14 procentpoint. 

Dette giver afslutningsvis en samlet nutidsværdi, og derved kostpris, for de diskonteret perioder 
på 34.008 mio. norske kroner, mod oprindelige 35.438 mio. norske kroner, et fald på 1.430 mio. 
norske kroner. 

3.6 Efterfølgende måling og amortisering 
 
Den endelige kostpris til fremadrettet anvendelse i afsnit 3.5 blev fastsat til 35.438 mio. norske 
kroner. 

Denne kostpris er fundamentet for det næste step i forbindelse med indregning og måling af de 
operationelle leasingforpligtelser under IFRS 16.  

Der er nu tilskrevet et aktiv og en gældsforpligtelse, som efterfølgende skal afskrives og afdrages, 
hvor der tilsvarende vil være en rente som følge af leasingkontrakternes element af 
finansiering26.  

Da de nu indregnet operationelle leasingforpligtelser skal følge et amortiseringsforløb, vil 
følgende amortiseringsplan, for den otteårige periode kunne stilles op. 

 
Tabel 11 – Kilde: Egen tilvirkning 

Ydelsen for amortisering i tabel 11 fremfindes via Excel PMT-formlen ved anvendelse af 
kostpris, løbetid og kalkuleret rente. Den løbende rente beregnes så ud fra rentesatsen og 
restgælden på i året forinden, og residualen er de løbende afdrag. Det forudsættes fortsat at 
ydelsen er en årlig ydelse. 

                                                
26 PwC Danmark: ”Leasing efter IFRS 16”, april 2018. 
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Det kan ses, at den anvendte rente til amortiseringsplanen er identisk med den tilsvarende 
anvendte diskonteringsrente i DCF-modellen. Dette skyldes at den pågældende 
diskonteringsrente netop tog udgangspunkt i den tilknyttet rente på leasingkontrakterne, 
hvorfor dette så må være den samme som den faktuelle rentebetaling der rent faktisk skal 
foretages over et amortiseringsforløb.  

Den indledningsvise restgæld i år 0, indregningstidspunktet, er lig med den opgjorte kostpris 
der skal indregnes på balancen. 

Amortiseringen tager udgangspunkt i en årlig rente, hvor renten i år 1 vil være den højeste 
rentebetaling i den otteårige periode, som vil falde stødt, som følge af principperne i en 
amortiseringsplan, hvor ydelsen skal være konstant.  

Indregningen i resultatopgørelse og balance vil derfor fremgå sådan: 

 
Tabel 12 – Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af den regnskabsmæssige indregning og efterfølgende behandling, har denne lighed 
med en indregning der ville blive foretaget, som ved kreditkøb, hvilket altså også er hensigten 
med standarden.  

Leasingaktivet afskrives nu lineært over den opgjorte periode, hvilket er i tråd med den typiske 
regnskabspraksis for afskrivning af anlægsaktiver. Leasingforpligtelsen afdrages i tråd med den 
opgjorte afdragsprofil på ovenstående amortiseringsplan, samt indregnes renter også i tråd 
hermed.    

Der er ikke medtaget reguleringer til udskudt skat i nærværende opgørelse. Det skal tilsvarende 
bemærkes, at den konstante ydelse over den otteårige periode udgør alt i alt 41.865 mio. norske 
kroner, hvilket nøjagtigt tilsvarende svarer til de samlede afskrivninger og renter, der føres 
henover samme otteårige periode – også er 41.865 mio. norske kroner.   

Afskrivningernes andel udgør tilsvarende samlet 35.438, hvilket til svarer den beregnet 
nutidsværdi, og kostpris, for leasingaktiverne. 
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3.7 Effekt af indregning 
 
Med kostprisen fastsat ud fra ovenstående tilbagediskontering, 35.438 mio. norske kroner, vil 
den indledningsvis regnskabsmæssige indregning ske på henholdsvis materielle anlæg, evt. som 
leasingaktiv, og tilsvarende som rentebærende gæld på passiv siden.  

Med fortsat udgangspunkt i the managerial balance kan den direkte forskel ses i netto 
anlægsaktiverne, og tilsvarende i fremmedkapitalen, med en fordeling imellem kort- og 
langfristede gæld. 

 
Tabel 13 – Kilde: Egen tilvirkning 

Indregningen sker med udgangspunkt i 2018’s balance, og illustreres via The Managerial 
Balance – Effekt kan påses i ovenstående tabel 13. 

Det primære bemærkelsesværdige ved indregningen af de operationelle leasingkontrakter, er at 
aktivmassen stiger markant, og tilsvarende gældssiden, og herved den investeret- og indskudte 
kapital jf. den reformuleret balance.  

Da leasingaktiverne er en del af de materielle anlæg, sker der en direkte tilvækst i Net Fixed 
Assets på den fastsatte kostpris på 35.438 mio. norske kroner, som betyder at den totale 
investeret kapital stiger tilsvarende. 

Tilsvarende sker der en tilvækst i den korte rentebærende gæld, som er udtryk for 1 års 
afdragsforpligtelse jf. tabel 11, og tilsvarende residual på 31.573 tilskrives den lange 
rentebærende gæld, så den totale indskudte kapital stiger ligeledes med 35.438 mio. kroner. 

Som udgangspunkt skulle man mene at der sker en direkte 1:1 tilgang, da aktivsiden jo stiger 
tilsvarende med passivsiden, og så var det ligesom dét. Der sker dog en forvridning i de 
underliggende nøgletal som følge heraf. 

 
Tabel 14 – Kilde: Egen tilvirkning 
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Det primære at bemærke er, at den markante tilgang af rentebærende gæld og tilsvarende 
aktivmasse, ikke har nogen ’gevinst’ på egenkapitalen, hvorfor forholdet imellem den 
rentebærende gæld og egenkapitalen forøges yderligere. 

Udviklingen i forholdet, er generelt for Norwegian at gearingen har været stigende, til et 
maksimum i 2018 hvor den rentebærende fremmedkapital udgjorde 22,3 gange mere end den 
tilskrevne egenkapital.  

Ved indregningen af de operationelle leasingkontrakter, sker der tæt på en fordobling af dette 
forhold, da dennes debt-to-equity ratio går fra 22,3 til 43,1 jf. tabel 13. Dette får Norwegian til at 
syne markant mere finansielt gearet, og derved at virksomheden skulle havde påtaget sig 
yderligere finansiel risiko.  

 
Tabel 15 – Kilde: Egen tilvirkning  

Det procentuelle forhold imellem fremmedkapitalen og den totale indskudte kapital, ’Capital 
Employed’, synes dog overordnet uændret som følge af indregningen.  

Dette skyldes Norwegians kapitalstruktur, som i forvejen må anses for at være højt gearet, 
således den ellers store regnskabsmæssige tilgang af fremmedkapital, opsluges af den i forvejen 
store andel heraf. Af den samlede indskudte kapital i 2018, udgjorde 95,7% af denne 
fremmedkapital i form af rentebærende gæld, hvor den efter indregningen af de operationelle 
leasingkontrakter udgør 97,7%.  

For den videre indregning i resultatopgørelsen, må der tages udgangspunkt i den indvirkning 
der sker fra år 1, da effekten i driften, så først vil ske efter åbningsbalancen er på plads, hvor den 
indledningsvis kostpris er blevet bogført, og herefter foretages den fremadrettede allokering af 
renteomkostninger og afskrivninger. Der tages fortsat udgangspunkt i 2018, da formålet er at 
kunne spore den direkte effekt af indregningen. 

 
Tabel 16 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan i tabel 16 kan det konstateres at omsætningen er uændret, efter implementeringen af 
IFRS 16, hvilket også var forventningen.  

Omvendt sker der en større ændring til EBITDA, hvor denne bliver positivt påvirket, som følge 
af at de normalevise leasingydelser der blev betegnet som eksterne omkostninger, i stedet 
allokeres til hhv. renteomkostninger og afskrivninger, som ligger efter EBITDA. 
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EBITDA stiger i ’2018-1’, efter implementeringen af IFRS 16 med 5.262 mio. norske kroner, som 
til svarer 1. års leasing ydelse jf.  tabel 11. 

Det bemærkelsesværdige for Norwegian, er at EBITDA ved indregningen af IFRS 16, pludselig 
går fra at være markant negativ, til at være markant positiv, hvorfor det understreges at effekten 
har en markant indvirkning på centrale nøgletal. 

Operating income, som indeholder afskrivningerne fra leasingaktiverne, bliver fortsat forbedret, 
da dette ikke indeholder renteomkostninger, og er forskellen imellem 1.års leasingydelsen på 
5.233 mio. norske kroner i tabel 11 og 1. års afskrivninger på 4.430 mio. norske kroner i tabel 12. 

Da der i det store hele, alene sker en omfordeling af omkostninger, så de rykker under EBITDA, 
skulle man indledningsvis forvente at resultat før skat, derfor bør være uændret. Resultat før 
skat bliver dog i stedet forringet med ca. 690 mio. norske kroner, hvilket er en skarp kontrast til 
forventningen og at EBITDA forbedres med 5.262 mio. norske kroner.  

Forklaringen skal dog findes i, at som det illustreres i tabel 12, så er rentebyrden markant højere 
indledningsvis i amortiseringen, og i år 1 på 1.368 mio. norske kroner og stødt faldende henover 
perioden, mod en renteomkostning på 194 mio. norske kroner i år 8.  

Resultatpåvirkningen over den otteårige periode vil være uændret, da som beskrevet tidligere, er 
den fulde ydelse over den otteårige periode identisk med renter og afskrivninger over perioden, 
dog med en forskydning i hvornår de bliver placeret henover den otteårige periode, som følge af 
amortiseringsprincipperne.  

3.8 Delkonklusion 
 
Den fundamentale forskel imellem IAS 17 og IFRS 16 kan koges ned til at hvor IAS 17 førhen 
skelnede imellem operationelle- og finansielle leasingkontrakter, gør IFRS 16 ikke dette. Det 
sker på baggrund af at IASB i større grad bevæger sig over i paradigmet om ”right-of-use”, gør at 
tilhørende underliggende aktiver har en værdi i regnskabet, og derved skal indregnes.  

Den regnskabsmæssige betydning er at for især leasingtunge virksomheder, at deres 
balanceværdier stiger markant, som følge af tilskrivning på materielle anlægsaktiver og gæld. 
Norwegians balance oplever tæt på en fordobling af dens indregnet værdier, hvilket i analytiske 
øjemed, tilsvarende betyder at den finansielle gearing stiger markant. Norwegians debt-to-
equity ratio oplever en fordobling, som følge af indregningen under IFRS 16. 

Tilsvarende sker der en forskydning i resultatopgørelsen, hvor omkostningerne for disse 
operationelle leasingkontrakter flyttes længere ned i resultatopgørelsen, så EBITDA stiger 
væsentligt, mod at resultat før skat faktisk indledningsvis falder – Den endelige påvirkning af 
resultat før skat er dog samlet set uændret henover hele leasingkontraktens periode.  

 

 

 



Side 31 
 

Effekten for Norwegian ved implementeringen af IFRS 16 kan opsummeres som følgende: 

- Aktiv og passivsiden stiger med 35.438 mio. norske kroner 
 

- Egenkapital er uændret, hvorfor den monetære finansielle gearing stiger markant, hvor den 
procentuelle blot stiger marginalt, som følge af Norwegians i forvejen høje gearing. 
 

- EBITDA stiger med 5.233 mio. norske kroner som til svarer 1. års leasingydelser. 
 

- Resultat før skat falder med 565 mio. norske kroner, hvilket er udtryk for højere 1.års 
renteomkostning, der følger reglerne for amortiseringen af gæld. 
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4. Værdiansættelse og impairment 
4.1 Budgettering 
4.1.1 Før implementering af IFRS 16 
 
En af de nødvendige, og mest skønsbaseret, og derved sværeste opgaver når der skal foretages 
en value-in-use impairment test, er det underliggende budget, der skal definere det forventede 
fremtidige cash flow der ligger til grund for den diskonterende cash flow model.  

Som indledningsvist afgrænset, tager en budgettering udgangspunkt i historisk performance, 
men også strategiske analyser, indenfor bl.a. nær- og fjernmiljø, værdikæder, konkurrenter, 
konjunkturforhold m.v.  

Da formålet alene er at illustrere effekten ved IFRS 16 i relation til værdiansættelsestest, 
foretages der en simpel budgettering, med udgangspunkt i Norwegians seneste 
ledelsesberetning for Q3-rapporten 2019, hvor der lægges op til at indtjeningen er i fokus: 

”Norwegian’s third quarter results show that we are delivering on our strategy of moving 
from growth to profitability. We are delivering record-high earnings, record-high operating 
revenue and reduced unit cost, even when hit by operational issues outside of our control.”27 
Geir Karlsen, CEO. 
 
Budgetteringen sker henover en 8-årig periode, til formål for at følge den diskonteringsperiode 
der indledningsvis blev anvendt til indregning og måling af IFRS 16 leasingaktiverne i forrige 
afsnit. 

Budgetteringen tager udgangspunkt i en simpel indeksering af omkostningerne i 
resultatopgørelsen, da fokus bør være på implementeringen af IFRS 16, og ikke de 
underliggende omkostninger.  

Derfor budgetteres alle omkostningskonti og øvrige konti, udover omsætningen, til indeks 100 
ud fra 2018 realiseret tal. 

Forbes Magazine, som er et anerkendt økonomisk tidsskrift fra 1917, beskriver at der 
fremadrettet forventes en generelt vækst i flybranchen på 3,5% p.a.28.  

En generel vækst, er dog ikke lig med en generel indtjening. Den europæiske centralbank, ECB, 
fastslår en generel inflation fremadrettet efter Q4 i 2019 på 1,7 %29.  Anvendes en 
gennemsnitsbetragtning heraf på 2% til direkte stigning i omsætning, med udgangspunkt i 2018, 
giver dette en tilvækst på 800 mio. norske kroner, som fastsættes fast om året. Dette er en smule 

                                                
27 Norwegian Interim Report – Q3 2019 
28 https://www.forbes.com/sites/marisagarcia/2018/10/24/iata-raises-20-year-projections-to-8-2-billion-
passengers-warns-against-protectionism/ 
 
29 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en
.html 
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over det generelle inflationsniveauet, så det vurderes at kompensere for ’rentes rente’ effekt 
igennem perioderne. Tilsvarende vurderes det passende at niveauet er under 3,5%, da flere 
nylige artikler m.v. beretter om at Norwegian taber kunder30. Der tilskrives fast 800 mio. norske 
kroner i årlig tilvækst i omsætningen, som rammer direkte på EBITDA m.v., da øvrige 
omkostninger holdes fast til indeks 100. 

 
Tabel 17 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det påses i tabel 17, at EBITDA stiger kontinuerligt med 800 mio. norske kroner igennem hele 
budgetperiode og tilsvarende i terminalperiode. Knækket fra negativ til positiv EBITDA sker i år 
2021. 

Resultatet af denne budgettering fra 2019 til terminalperioden, vurderes overordnet at følge den 
tidligere realiseret EBITDA fra perioden 2014 – 2018, jf. bilag 1, som har været af svingende 
karakter, dog netto af positiv karakter. Dette vurderes i relation til Norwegians udtalelser om 
nyere rentabel strategi, fremfor alene vækst, at være plausibelt. 

 
Tabel 18 – Kilde: Egen tilvirkning 

Netto realiseret EBITDA fra perioden 2014 – 2018 udgjorde positivt 1.810 mio. norske kroner, 
over en 5-årig periode. Den indledningsvise 5-årige for budgetperioden udmønter sig i netto 
positiv EBITDA på 1.085 mio. norske kroner, og vokser så stabilt herefter tilsvarende med 800 
mio. norske kroner om året. 

4.1.2 Efter implementeringen af IFRS 16 
 
Med samme approach, kan tilsvarende forudsætninger rulles nedover Norwegians 
resultatopgørelse, efter at IFRS 16 er implementeret. 
 
Indekseringen følger fortsat samme simple approach, med tilhørende stigning i omsætningen på 
800 mio. norske kroner årligt henover den 8-årige periode. 

                                                
30 https://insideflyer.dk/norwegian-taber-op-imod-350-000-billetsalg-til-sas/ 
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Omvendt vil der ske en ændring i fordelingen af omkostninger, som følge af IFRS 16 
implementeringen31. 

 
Tabel 19 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det primært bemærkelsesværdige efter implementeringen er at EBITDA stiger markant, hvilket 
dog følger forventningen. 

Allerede fra 2019, er der et positivt EBITDA i budgetperioden. Den løbende stigning i EBITDA 
følger dog ligesom før implementeringen af IFRS 16, de 800 mio. norske kroner om året. 

Forskellen i EBITDA fra før og efter implementeringen af IFRS 16, er 5.233 mio. norske kroner, 
som skal findes i den leasingydelse som fjernes fra de operationelle omkostninger og allokeres til 
hhv. afskrivninger og renteomkostninger, som vises i hhv. tabel 11 og tabel 12. 

Derfor stiger renteomkostninger og afskrivningerne i perioderne efter implementeringen. Hvor 
afskrivningerne stiger med 4.430 mio. norske kroner, og renteudgifterne stiger med 1.368 mio. 
norske kroner.  

Da fordelingen af de omkostninger, der allokeres fra operationelle omkostninger til hhv. renter 
og afskrivninger, fordeles over en leasingaftalernes periode, defineret 8 år, ud fra en 
amortiseringstabel, vil det betyde, at selvom EBITDA stiger, vil resultat før skat, EBT, falde som 
følge af en højere renteomkostning i år 1 fremfor i år 8.  

Da det dog forudsættes at såfremt omsætning skal kunne opretholdes, vil der skulle ske en 
løbende geninvestering i leasingaktiverne, vil den renteomkostning som over den 8-årige 
periode bør falde, løbende blive forhøjet til sit indledningsvise niveau, da leasingaftalerne 
fornyes. 

Reelt ville renteomkostningerne ikke være fuldstændigt på niveau, da der vil ske en forskydning 
i renteomkostninger, alt efter hvordan leasingaktivernes udløb ligger, samt evt. ændring i den 
iboende renteomkostning for leasingaftalerne m.v. Da dette blot ville skabe støj i forhold til 
problemstillingens formål, fastholdes renten på samme niveau igennem budgetperioden, hvor 
den ellers burde havde været faldende som illustreret i tabel 12.  

 

                                                
31 Se bilag 6 for nøgletals formler 
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4.2 Det frie cash flow 
4.2.1 Før implementeringen af IFRS 16 
 

Efter IAS 36, pkt. 30-57 om værdiansættelse efter value in use, skal det frie cash flow altså 
identificeres. 
 

Når de finansielle input for budgetperioden er fastlagt, kan det frie cash flow estimeres og 
bestemmes.  

Det frie cash flow består overordnet af pengestrømme fra driften, fratrukket investeringer i 
arbejdskapitalen (Net Working capital ’NWC’), samt investeringer i anlægskapital (’CAPEX’).  
 
Formel for det frie cash flow kan derfor stilles op: 
 
𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 & 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 −  ∆ 𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

  
Selvom ovennævnte er den reelle formel for definitionen på det frie cash flow genereret fra 
driften, så specificerer IAS 36, dog specifikt følgende to elementer, som således ikke skal medgå 
i estimaterne for det fremtidige cash flow, jf. IAS 36 pkt. 50: 

“Estimates of future cash flows shall not include:  

(a) cash inflows or outflows from financing activities; or 

(b) income tax receipts or payments “ 

Cash flow fra finansierings aktiviteter, er i forvejen ikke en del af vores frie cash flow fra driften 
via FCF-formlen. Omvendt så indgår skattebetaling i NOPAT, hvor denne bør elimineres fra det 
forventede cash flow. 

Dette giver derfor anledning til en om formulering af formlen for det anvendte cash flow: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 − ∆ 𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

4.2.1.1 EBITDA 
 
Til at identificere EBITDA, som første led i cash flow der anvendes til impairment test, kan 
denne aflæses direkte fra nøgletal i forbindelse med budgetteringen, og opsummeres som 
følgende i tabel 20: 

 
Tabel 20 – Kilde: Egen tilvirkning 
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Dette er også første led i formlen for det frie cash flow. For terminalværdi, menes der i tilfældet 
her, at dette er det forventet cash flow der fremadrettet efter den budgetteret periode, vil 
forekomme. 

4.2.1.2 Net Working Capital 
Næste led er de pengestrømme der findes som led i Net Working Capital.  

Pengestrømme herfra er af en lidt anden karakter, specielt for en virksomhed som ikke er særligt 
afhængig af en bunden arbejdskapital, og ligefrem som Norwegian, rent faktisk har en negativ 
arbejdskapital.  

Net Working Capital, som er det udtryk for den nødvendige pengebinding der er, for at kunne 
opretholde aktivitetsniveauet, bør derfor medtages også. Som følge af den budgetteret lineære 
udvikling på omsætningen, fastsættes denne ud fra det samme udgangspunkt i 2018, hvor Net 
Working Capital udgjorde 18% af omsætningen, jf. managerial balance. 

 
Tabel 21 – Kilde: Egen tilvirkning 

Den negative Net Working Capital stiger som følge af omsætningen stiger jf. tabel 21. Dette giver 
henover den budgetteret periode positiv frit cash flow. 

4.2.1.3 CAPEX 
Afslutningsvis skal det frie cash flow for CAPEX identificeres, som sker som følge af de 
nødvendige investeringer i anlægskapitalen, for at kunne opretholde aktiviteten.  

Budgetteringen af CAPEX, bør umiddelbart tage udgangspunkt i hvilket behov der er for 
materielle anlæg i forhold til opretholdelsen af aktivitetsniveauet. 

Derfor kunne en budgettering ske på samme måde som ved Net Working Capital, ved en 
procentuel fordeling i forhold til omsætningen. Udfordringen ved budgettering af CAPEX, er 
dog midlertidigt denne, at den består af flere under elementer: Grunde, bygninger, fly og øvrige 
inventar m.v., og da der her er tale om kapaciteter, er det en forudsætning for at denne direkte 
skal følge udviklingen i omsætningen, at disse kapaciteter altid er 100% udnyttet i forhold til 
aktivitetsniveauet.  

I forhold til budgetteringen af CAPEX, tages der alene udgangspunkt i fly, flydele og 
installationer fra Norwegians årsrapport 2018, og hvad denne bør være i procentuel værdi i 
forhold til aktivitetsniveauet, altså fortsat omsætningen.  

Tilsvarende da det er antaget, at hvis omsætningsniveauet skal opretholdes, skal der løbende 
foretages geninvestering i allerede afskrevet anlæg. Derfor foretages der en geninvestering i 
aktiver, som tilsvarende har et likviditetstræk. 
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Tabel 22 – Kilde: Egen tilvirkning 

De nævnte fly, flydele og installationer som i % af omsætning, har et årligt likviditetstræk på 617 
mio. norske kroner, som præsenteres som nyinvesteringer jf. tabel 22. Ydermere er der et årligt 
likviditetstræk på 1.668 mio. norske kroner som geninvesteringer på anlæg, hvilket er lig med de 
årlige afskrivninger der foretages. 

4.2.1.4 Free cash flow 
Effekten af ovenstående pengestrømme kan opsummeres til følgende frie pengestrømme. 

 
Tabel 23 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan i tabel 23 opsummeres at der er negativ cash flow frem til 2024, hvor kurven ved 
EBITDA knækkede allerede i 2021 og havde positivt cash flow fra driften her. Dette skyldes, at 
trods positiv EBITDA allerede fra 2021, opvejer cash flowet herfra ikke de investeringsbehov der 
er i CAPEX, til at kunne opretholde aktivitetsniveauet, før vi når til 2024. 

4.2.2. Efter implementeringen af IFRS 16 
4.2.2.1 EBITDA 
 
Som tidligere illustreret påvirker IFRS 16 direkte EBITDA, hvorfor cash flow fra EBITDA direkte 
kan aflæses fra den forelagte budgetperiode efter implementering af IFRS 16, og kan 
opsummeres som følgende: 

 

 
Tabel 24 – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Pengestrømmene fra driften stiger tilsvarende, som tidligere nævnt med den direkte effekt på 
5.233 mio. norske kroner i hver af de budgetteret år jf. tabel 24 – Dette skyldes som sagt, at 
omkostningen for de operationelle leasingaftaler fjernes fra de operationelle omkostninger. 
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4.2.2.2 Net Working Capital 
Tilgangen af pengestrømme fra driften igennem den budgetteret periode, følger de budgetteret 
forudsætninger, og gør sig tilsvarende gældende i pengebindingen af arbejdskapital. 

 
Tabel 25 – Kilde: Egen tilvirkning 

Pengebindingen i arbejdskapitalen er uændret efter IFRS 16, da der ingen påvirkning af 
underliggende regnskabslinjer er som følge af denne. Derfor er der fortsat positive 
pengestrømme som følge af den negative arbejdskapital. 

4.2.2.3 CAPEX 
IFRS 16 har en markant indvirkning på indregningen af de materielle anlæg, så det må også 
forventes at der kommer en tilsvarende markant effekt på dets effekt af pengestrømme, hvilket 
også er tilfældet. 

 
Tabel 26 – Kilde: Egen tilvirkning 

Samme forudsætninger som før implementeringen af IFRS 16 kan fastsættes, hvorfor fastejet 
fly, flydele og installationer er uændret, da der ikke er ændring hertil. Dog sker der så en 
tilskrivning af leasingaktiver på de materielle anlæg, som nu pludselig også bliver en del af 
CAPEX jf. tabel 26.  

Da forudsætningen for de fastejet fly m.v. var at de skulle følge aktivitetsniveauet, ville man da 
forvente at tilsvarende gjorde sig gældende for leasingaktiverne, hvorfor der principielt burde 
indsættes tilsvarende linjer, som illustreret i ovenstående CAPEX-tabel 26, hvor 
leasingaktiverne udgør i procent af omsætning 88%. 

Behov for nyinvesteringer i CAPEX som følge af nye leasingaktiver giver et årligt likviditetstræk 
på 704 mio. norske kroner. 

Problemet med at antage dette er dog denne, at der for budgetperioden før implementeringen af 
IFRS 16, ikke blev taget højde for dette under de operationelle omkostninger, hvor 
leasingydelserne er placeret på daværende tidspunkt. Derfor skaber det et mismatch imellem de 
budgetteret cash flow, i trækket på likviditeten i CAPEX. Derfor argumenteres der for at 
nyinvestering i leasingaktiver udelades igen. 
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Dette giver så i stedet følgende CAPEX-tabel: 

 
Tabel 27 – Kilde: Egen tilvirkning 

Geninvesteringer i aktiverne er fortsat som ved før implementeringen af IFRS 16, dog er der 
tilføjet geninvesteringer for leasingaktiverne, som følger den højere afskrivning der kommer ved 
implementeringen af IFRS 16. Geninvestering i aktiver samt leasingaktiver giver samlet 6.094 
mio. norske kroner p.a., som er de nye samlede årlige afskrivninger. Heraf udgør 
afskrivningerne på de nye leasingaktiver 4.430 mio. norske kroner, som kan afstemmes til tabel 
12, i afsnit 3.6. 

Ydermere er der indlagt linje for leasingaktivernes renter. Da forudsætningen er, at der skal ske 
en geninvestering i leasingaftalerne, for at kunne opretholde aktivitetsniveauet, må man 
forholde sig til de renteomkostninger. De er en del af den reelle ydelse der løbende betales for til 
leasingaftaler, men alene regnskabsmæssigt placeres anderledes. Renteomkostningerne for 
amortiseringen af leasingaktiv og -forpligtelsen som er aktiveret på balancen udgør i år 1, norske 
mio. kr. 1.368, mod blot 194 mio. norske kroner i år 8.  

Den samlede renteudgift henover amortiseringsperioden er 6.427 mio. norske kroner, hvilket 
giver et gennemsnit på 803 mio. norske kroner årligt i renteomkostninger til leasingaftalerne.  

Det kan her diskuteres hvad renteværdien er af geninvesteringen, som bør medtages i CAPEX, 
hvor man kan argumentere for at denne bør være lig med år 1’s renteomkostninger, som følge af 
at leasingaftalerne forudsættes at blive fornyet hele tiden, og derved principielt bør være ved år 1 
kontinuerligt. Omvendt vil der jo i fornyelsen, være leasingaftaler som er henne på deres år 2 til 
8, hvor renteomkostningerne er markant lavere. Derfor vurderes det mest anvendeligt at 
anvende en gennemsnitsbetragtning på de 803 mio. norske kroner, som illustreret i CAPEX-
tabellen 27. 

4.2.2.4 Free Cash Flow 
Dette samlede cash flow efter implementeringen af IFRS 16 giver derved følgende: 

 
Tabel 28 – Kilde: Egen tilvirkning 
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Det interessante herved men også forventelige er at cash flowet er fuldstændigt uændret i 
forhold til før implementeringen af IFRS 16: 

 
Tabel 29 – Kilde: Egen tilvirkning 

Forklaring her skal findes i at til trods for at EBITDA stiger markant som følge af 
implementeringen, skal der omvendt ske tilsvarende investeringer i CAPEX for at opretholde 
aktivitetsniveauet, hvilket giver en overvejende uændret netto cash flow effekt. 

4.3 Afkastkrav 
4.3.1 Weighted Average Costs of Capital 
 
Som følge af den tilbagediskontering der skal foretages, er det relevant at fastlægge det 
afkastkrav en potentiel investor ville forlange for den investerede kapital som der skal foreligge 
for at projektet kan finde sted. Projektet skal her, forstås som den investeret kapital i 
anlægsaktiverne for Norwegian. Afkastkravet består sig i to elementer: 

- Afkastkrav fra egenkapital 
- Afkastkrav fra fremmedkapital 

Afkastkravet vil for opgaven tage udgangspunkt i Weighted Average Costs of Capital (’WACC’), 
som er en gennemsnitsbetragtning af det afkastkrav, der henholdsvis vil forventes fra 
tilgængelige egenkapital og fremmedkapital. WACC tager for fremmedkapitalen også højde for 
den skattemæssige fordel der er for fremmedkapital, i form af fradragsretten herpå.  

Formlen for WACC kan opgøres som følgende32:  
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Formlen beregner altså den vægtede egenkapital og fremmedkapital, samt tillægger det 
forventede afkast i ’R’, hvorledes det skal bemærkes at der for fremmedkapitalen ”FK”, 
fratrækkes et skattemæssige fradrag svarende til (1-tc).  

                                                
32 Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance – Kapital 13 
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Det forventede afkastkrav fra egenkapitalen kan defineres på mange måder. Helt basalt kan en 
række investorer forespørges om hvilket krav de ville forvente for deres tilgængelige kapital, for 
at et projekt skulle være interessant for dem at investere i.  

Anderledes kan det forventede afkastkrav findes igennem beregningsmetoder, som følge af 
udviklingen på et åbent kapitalmarked, aktiemarkedet, hvorledes Norwegian også er tilstede. 
Problematikken ved en grov anvendelse af WACC, uden hensyntagen til øvrige faktorer, som 
ikke direkte fremgår af formlen, er bl.a. at der ikke direkte tages højde for to faktorer, som i 
særdeleshed også må forvente at have en indvirkning på en investors krav til afkastet på 
egenkapitalen: 

- Forventningen til fremtiden medtages ikke i formlen. WACC baserer sig overordnet på 
historiske tal og performance, og tager derfor ikke højde for fremtidige forventninger til 
generelt afkastkrav i de øvrige markeder, fremtidige økonomiske konjunkturer eller 
forventning til kommende reguleringer m.v. indenfor en specifik branche.  
 

- WACC tager heller ikke højde for den gearing der implicit ligger i fordelingen imellem 
egenkapital og fremmedkapital. Jo mere fremmedkapital, jo mere forpligtet er 
virksomheden til at have en løbende renteomkostning, hvilket sætter pres på indtjeningen. 
Tilsvarende har fremmedkapital fortrinsret i et eventuelt konkursbo, fremfor investorerne 
bag egenkapital. Risikoen for investorerne bag egenkapital stiger som følge af tilgang af 
fremmedkapital. Det må det også formodes at risikoen for pengeinstitutter m.v. der 
tilvejebringer fremmedkapital, også må stige, da jo højere gearingen bliver, stiger presset 
for fremtidig indtjening lige så.  

Afkastkravet til fremmedkapitalen er af en lidt anden størrelse, hvor den i større grad nemmere 
ville kunne aflæses, da den kan findes igennem udlånsrenter fra pengeinstitutter eller typisk 
erhvervsobligationer m.v. Dette skal dog alligevel, ligesom ved afkastkravet for egenkapitalen, 
vurderes i forhold til den finansielle gearing som virksomheden er under. 

4.3.2 Capital Asset Pricing Model33 
 
Som benævnt kan afkastkravet for egenkapital ske ved direkte forespørgsel til en række 
investorer. Dette er dog typisk blot muligt, såfremt investorerne er en mindre lukket kreds. Er 
der tale om større børsnoteret virksomheder, er det i overvejende grad det frie kapitalmarked 
som definerer hvad afkastkravet for egenkapitalen bør være.  

Capital Asset Pricing Modellen (’CAPM’) beskriver forholdet mellem en systematisk risiko og 
forventet afkast på et aktiv 

CAPM kan anvendes til fastsættelse af det forventet afkastkrav til egenkapitalen, som derved 
kan blive det ene ben af vores WACC.  

 

                                                
33 Afsnit tager udgangspunkt i: Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance – Kapitel 12 
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Formlen for CAPM påvises ved: 

))((*)( fMifi RRERRE  
 

hvor, 

E(Ri) er lig med det forventede afkast på investeringen. 

Rf er lig med den risikofrie rente. 

β’i er lig med det underliggende beta for investeringen. 

E(Rm)-Rf er lig med markedets forventede afkast.  

4.3.2.1 Den risikofrie rente 
 
En investor skal indledningsvis kompenseres for tidsværdien af penge, hvorfor der for 
afkastkravet tillægges den risikofrie rente.  

Den risikofrie rente er i teorien det afkast man opnår ved en risikofri investering over en 
bestemt tidshorisont. Det skal forstås på den måde, at den risikofrie rente, er den rente som en 
investor ville forvente for hvilken som helst investering, som er absolut risikofri, og såfremt der 
skulle være et element af risiko, ville investoren forvente et tillæg i form af en risikopræmie.  

At der skulle kunne eksistere en risikofri investering, er dog ren teoretisk, da alle investeringer i 
praksis har en risiko, om end denne er meget minimal. Derfor fastsættes den risikofrie rente, 
typisk som værende den rente der ville kunne opnås på kortvarige statsobligationer. Her bliver 
anvendelsen af den risikofrie rente dog igen udfordret, da det må formodes at der er forskellige 
risici alt efter placeringen af disse statsobligationer. Grækenland, var som bedste eksempel, på 
randen af bankerot senest i 201534, hvorfor det tilsvarende må formodes, at der for græske 
statsobligationer, må være markant risiko tilknyttet. Dette understøttes bl.a. af at der har været 
udstedt græske statsobligationer, med 2-årig periode, på hele 10 % så sent som i 201735. 

Omvendt er der korte statsobligationer i lande som eksempelvis Danmark, USA og 
Storbritannien m.v., som i højere grad, trods eksempelvis USA's store gæld, anses som værende 
statsobligationer i lande med så stor økonomisk robusthed at de vurderes som værende bedste 
reference for den risikofrie rente.  

                                                
34 https://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/art5581504/Forst%C3%A5-den-gr%C3%A6ske-krise-
p%C3%A5-5-minutter 
35 https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/339650/toer_du_tilbud_om_rente_paa_10_pct_paa_to-
aarig_euro-statsobligation.html 
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Figur 1 – Kilde: Statistikbanken.dk 

For fastsættelsen af den risikofrie rente, vurderes det for casen at være mest relevant at tage 
udgangspunkt i de tre skandinaviske lande omkring Norwegian, da det må forventes at der er 
større opmærksomhed på Norwegian fra dets nærområder, end fra områder på den anden side 
af jorden. Referencerenten hentes fra disse nationer, som ydermere vurderes at være i en 
risikoklasse som kan betegnes som ”risikofri”.  

Hertil tages der også udgangspunkt i den effektive rente, da denne medtager kursgevinst/tab i 
forbindelse med obligationslånene, hvilket absolut må anses som værende en del af det afkast 
som indgår i denne anslået risikofrie investering. 

Tilsvarende er effekten af kursgevinsten ved køb af statsobligationer også særdeles relevant, i en 
tid hvor det for første gang nogensinde i eksempelvis Danmarks historien, at alle 
statsobligationer som var udstedt i 2019, var sket til en negativ nominelrente36. 

Gennemsnittet for den valgte reference periode, fra 2014 – 2018, for de tre udvalgte nationer 
har således været 1,1 %, uden de større udsving, dog med en faldende tendens. Dette gennemsnit 
er dog den seneste reference, hvorfor der ikke tages højde for tendensen, da denne blot er en 
tendens, og ikke nødvendigvis en fastsættelse af hvordan det fortsat bør være. Derfor sættes den 
risikofrie rente til CAPM indledningsvis til 1,1 %. 

4.3.2.2 Beta37 
 
Beta, nærmere præciseret, betakoefficient, er et mål for volatilitet. Beta beskriver den 
systematiske risiko, for en aktie sammenlignet med en usystematisk risiko for et benchmark. 
Dette benchmark hvilket typisk vil være et aktieindeks eller tilsvarende. 

I statistiske termer, repræsenterer beta en hældning gennem en regression af en række 
datapunkter i forhold til den individuelle aktie (aktiv) kontra de benchmark som der 

                                                
36 https://finans.dk/okonomi/ECE11452184/renter-saetter-verdensrekord-i-danmark-det-er-
historisk/?ctxref=ext 
37 Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance – Kapitel 12 
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sammenlignes med. Der er tale om korrelationen imellem aktivet og markedet. Beta fortæller i 
grove træk om, hvis markedet/benchmarket stiger eller falder med X-værdi, hvad gør aktivet så.  

Formlen for beta kan opgøres som følgende: 

2

,

M

Mi
i 


 

 

Hvor 

Qi,M er lig med kovariansen for hvordan en akties udvikling relaterer sig til det underliggende 
benchmark. 

Q2M er lig med standardafvigelsen på det underliggende marked løftet i anden. 

En beta på 1 indikerer at det testede aktiv er teoretisk fuldstændig lige så volatibel som det 
sammenlignede benchmark. En beta på større end 1 indikerer at aktivet teoretisk set er mere 
usikkert end markedet, i det at udsvingene er større. Omvendt betyder en beta imellem 0 og 1 at 
aktivet bevæger sig med mindre udsving end markedet, men stadig i samme retning som 
markedet.  

En negativ beta, betyder derved tværtimod, at denne bevæger sig i modsat retning end 
markedet. Således en beta på -1 betyder derved at aktivet er omvendt korreleret med 
benchmarket. 

Det skal for fastsættelsen af beta for Norwegian, hvor Norwegian som virksomhed bliver aktivet 
(aktien), overvejes hvad benchmark til at fremfinde korrelationen og beta bør være.  

Norwegian er noteret på den norske børs, hvorfor det er nærtliggende at Norwegians benchmark 
til korrelation bør kunne være markedet omkring den norske børs 

Dette vurderes som følge af geografiske placering, og tidligere argumentation om at børsnoteret 
selskaber, må formodes at have et element af større overvågenhed i sine nærområder, at være et 
overvejende passende benchmark. Det kan dog mod argumenteres med, at dette børsindeks, 
Nasdaq OSLO, ikke har overvejende repræsentation af aktier med flytransport eller lign. Derfor 
kan man argumentere for at øvrige aktier med flytransport, bør inddrages i korrelationen, for at 
få et mere nuanceret billede af sammenhængene. Ydermere er ønsket at finde en beta der 
generelt skal være med til at definere risikoen, og prisen, for egenkapitalens afkast, hvorfor det 
vurderes passende at inddrage SAS aktien, og vurdere om et gennemsnit af dennes korrelation 
overfor Nasdaq Oslo, og samt Norwegians overfor Nasdag Oslo, vil give mening. 

Til anvendelse heraf er lukkekurserne for Nasdaq Oslo, Norwegian og SAS hentet fra perioden 
12. februar 2016 til 31. oktober 201938.  

                                                
38 Se bilag 2  
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Kursafkastet opgøres pr. lukkedato, for hver aktie og indeks, og der foretages en ’SLOPE’-
formel, for afkastet imellem indekset i Nasdaq Oslo, overfor hhv. SAS og Norwegian. 

Beta for SAS er 0,25 og for Norwegian 0,72, hvilket tilfælles for aktierne indikerer at disse har 
mindre udsving end OMX20 Oslo indekset, hvilket indikerer at der teoretisk set er mindre risiko 
ved både SAS og Norwegian aktierne, end det sammenlignede benchmark i OMX20 Oslo 
indekset.  

Her skal det bemærkes, at SAS med en BETA på 0,25 mod Norwegians BETA på 0,72, må anses 
at være markant mere sikker i relation til den systematiske risiko, hvilket antagelsesvis hænger 
sammen med at SAS er et selskab af mere etableret grad og anses i stor stil som værende det 
førende flyselskab i Skandinavien.  

 
Figur 2 – Kilde: Egen tilvirkning – Via data fra bilag 2 

Gennemsnittet heraf til anvendelse giver et beta på 0,4851, med andre ord, vil den teoretiske 
forventning være, at såfremt OMX20 Oslo indekset steg med 1 %, ville Norwegian/SAS 
gennemsnittet stige med 0,5% og vice versa, såfremt indekset faldt med 1 %, ville 
Norwegian/SAS gennemsnittet tilsvarende falde med 0,5 %. 

Det anvendte beta til CAPM indikerer at der teoretisk set, er mindre risici ved aktivet end for det 
gældende øvrige marked. 

4.3.2.3 Markedets forventede afkast39 
 
Markedets forventede afkast er sidste variabel i CAPM, og består sig overordnet af to elementer:  

- Den risikofrie rente, som beskrevet tidligere er den kompensation en investor skal have for 
tidsværdien af sin kapital, mod at denne bliver placeret i en teoretisk risikofri investering. 
Her hvor det understreges at denne risikofrie investering er teoretisk, da alle investeringer 
må anses at have en form for risiko, uagtet hvor minimal den end måtte være.  
Som det blev konkluderet, er denne risikofrie rente, som oftest renten på en statsobligation 
fra et økonomisk veletableret og velset land, som eksempelvis de skandinaviske lande. 
 
 

                                                
39 Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance – Kapitel 12 
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- Markedsrisikopræmie, som beskriver det forhold der er imellem en teoretisk risikofri 
investering og en risikofyldt investering. Jo større risiko, jo større tillagt 
markedsrisikopræmie vil forventes. Den historiske risikopræmie vil for alle investorer være 
den samme, da denne er baseret på de faktiske afkast der er forekommet. Omvendt, vil de 
fremadrettet og krævede afkast, og derved markedsrisikopræmie, være individuel fra 
investor til investor, da disse vil være baseret på hvor risikoavers den enkelte investor er, 
samt dennes ønskede investeringsformer. 

Den risikofrie rente er allerede afdækket, og må derfor være den samme som indgår i 
sammenfatningen for markedets forventede afkast, de benævnte 1,1 %.  

Da markedets forventede afkast, er overordnet drevet af forventninger, kan det være svært at 
fastlægge hvad denne bør være. For at fastlægge denne, tages der udgangspunkt i de 
gennemsnitlige markedsafkast der har været for de nærværende indeks i Oslo, med samme 
argumentation for, at de lokale markeder, må anses for at være emne for ekstra opmærksomhed 
for potentielle investorer.  

Jf. bilag 3 er de kursmæssige udviklinger fra perioden primo januar 2008 til primo januar 2019 
indhentet, for hhv. OMX Oslo 20 GI. Det skal her bemærkes at Nasdaq opererer i to forskellige 
indeks for de samme markeder. Et Gross Index benævnt ”GI”, og et Price Index benævnt ”PI”. 
Gross Index repræsenterer afkast fra aktier, inkluderende udbetalt dividender, som betragtes for 
at blive reinvesteret. Price Index tager ikke ordinære dividender med i betragtningen40. Som 
følge af at det er det reelle afkast der ønskes at blive identificeret, anvendes Gross Index, da 
udbetalte dividender også må være at betragte som afkast for den investeret kapital. 

Det gennemsnitlige afkast for det anvendte indeks har her været 9 %. Fratrækkes her den 
risikofrie rente på 1,1% point, kan det argumenteres for at markedsrisikopræmien bør være 7,9 
%, i det at den historisk har været denne, på et marked der fortsat er likvidt. Det skal for det 
gennemsnitlige afkast bemærkes, at 2008 indgår, hvilket var det året for finanskrisens centrale 
påbegyndelse, hvorledes der for indekset var et negativ afkast på 49 %. Det vurderes passende at 
have nedgangstider med i betragtningen, da dette historisk altid har været forventeligt. 

Som følge heraf, fastsættes markedsrisikopræmien til 7,9 %, hvilket tillagt den risikofrie rente, 
giver 9 %, hvilket også er tilsvarende det gennemsnitlige afkast for valgte indeks i perioden 
primo 2008 – primo 2019. 

 

 

 

                                                
40 https://nasdaqbaltic.com/market-information/about-indexes/ 
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4.3.2.4 Sammenfatning 
 
Gennemgangen af de enkelte bestanddele i CAPM har givet følgende input til beregning af 
egenkapitalens afkastkrav, ved anvendelse af CAPM: 

- Den risikofrie rente 1,1 %. 
- Markedets forventede afkast 9,0 % 
- Beta 0,4851 

Ved fortsat anvendelse af formlen fra CAPM: 

 

Kan afkastkravet til egenkapitalen fastsættes til 4,93 %. Dette synes dog umiddelbart i den lave 
ende, hvor forklaringen skal findes i det anvendte beta på 0,4851. 

𝐶𝐴𝑃𝑀 =  1,1% +  0,4851 ∙  (9,0% −  1,1%)  =  4,93 % 

Rigtigheden i dette afkastkrav for egenkapitalen kan derfor argumenteres, specielt for en 
virksomhed som Norwegian som har leveret svingende resultater, og som har haft behov for 
indskudt likviditet fra dets hovedaktionærer m.v.  

Derfor bør det overvejes om gennemsnitsbetragtningen for beta, hvor input fra SAS medtages er 
retvisende, da denne også er med til at trække beta mod nul, hvilket skulle indikere at 
investeringen er mere sikker, og derved er det forventede afkast til egenkapitalen mindre. 

Ved anvendelse af beta der isoleret set blev fundet imellem Norwegian og OMX20 Oslo, som var 
0,72, hedder afkastkravet for egenkapitalen 6,79 %, hvilket i højere grad vurderes mere 
plausibelt og anvendes til fastsættelse af CAPM. 

𝐶𝐴𝑃𝑀 =  1,1% +  0,72 ∙  (9,0% −  1,1%)  =  6,79% 

Egenkapitalens afkastkrav fastsættes derfor til 6,79%  

4.3.3 Ekstern finansiering 
 
Når afkastkravet for fremmedkapitalen skal fastlægges, er det her relevant at kigge på hvilke 
vilkår Norwegian skulle kunne forvente at få ved en ekstern finansiering. Den eksterne 
finansiering i form af realkreditlån, kassekredit, erhvervsobligationer er som hovedregel 
billigere end prisen på egenkapital, da disse bl.a. har fortrinsret i et eventuelt konkursbo, samt 
kan disse sikre sig via pantsætning, selvskyldnerkautioner m.v. 

Det tidligere afdækket at den faktuelle rente som Norwegian har betalt er 3,86 %, men for et 
investorsynspunkt, samt i relation til afklaring af en fremtidig WACC, bør det som følge heraf, 
undersøges om denne bør være intakt eller en potentiel stigning skal forventes.  

))((*)( fMifi RRERRE  
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Afkastkravet for fremmedkapitalen bør fastsættes ud fra et skøn over forventet gennemsnitlig 
pris på fremmekapitalsfinansieringen, såfremt der på indregningsdagen var refinansiering af 
gælden. 

En af de umiddelbare bedste redskaber til klarlæggelse heraf, er at søge information hos 
anerkendte rating institutioner, som specialiserer sig i at kreditvurdere selskaber i relation til 
investering og långivning. Rating institutionernes formål er således at skabe transparens på 
markedet, for at bedste beslutninger kan blive truffet41.  

Med udgangspunkt i Moody’s, kan det konstateres ved søgning herpå, at d. 27. maj 2019, foretog 
Moody’s et opdateret review af Norwegian, hvorledes en af hovedkonklusionerne var, at 
Norwegian blev anset som værende en ”Ba1” rating, hvilket er ’bedste af de værste’42.   

Ved bilag 4 kan overordnet Moody’s rating skala og definitioner påses.  

Det interessante her er hvad denne risiko skal betyde for prisen på fremmedkapitalen.  

Til hjælp herfor laver Moody’s en sammenfatning af de erhvervsobligationer (’Corporate Bond 
Yields’), som er udstedt under samme rating. Her ses det at trenden for prisfastsættelsen 
generelt har været faldende, hvilket antagelsesvis skal ses i forhold til det generelle renteniveau 
også har været faldende. Det som der dog kan konstateres, er at seneste prisfastsættelse ligger 
på en rente på 3,87 %, for Ba1 ratet erhvervsobligationer.  

     Figur 3 – Kilde: Moodys.com 
 
Det kan konstateres at denne seneste renteudvikling på 3,87 % matcher umiddelbart med den 
rente der er blevet kalkuleret tidligere for Norwegian på 3,86 %, hvorfor det indledningsvis kan 
argumenteres for at denne rente er retvisende for anvendelse i WACC. 

 

 

 

 

                                                
41 https://www.moodys.com/Pages/amr002001.aspx 
42 https://www.moodys.com/research/Moodys-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of--
PR_397256 
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4.4 Fastsættelse af WACC 
 
Ved nu afklaring af hvad afkastkravet til hhv. egenkapital og fremmedkapital, kan forventes at 
skulle være kan WACC til diskonteringsrenten, kan WACC fastsættes ud fra den vægtede 
fordeling heraf. 

 
Figur 4 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det fortsat bemærkelsesværdige for Norwegian er, at fremmedkapitalen allerede før 
implementeringen af IFRS 16, allerede udgør over 90% af den anvendte kapital.  

Med udgangspunkt i fordelingen imellem egenkapital og fremmedkapital før implementeringen 
af IFRS 16, udgør egenkapitalen blot 1.705 mio. norske kroner ud af den samlede kapital, hvor 
resterende 37.972 mio. norske kroner er fremmedkapital. Dette betyder at egenkapitalen blot 
udgør 4,3 % mod 95,7 % for fremmedkapitalen.  

Anvendes indledningsvis afkastkravet for egenkapitalen, fundet via CAPM, på 6,79 % ved beta 
for Norwegian alene på 0,72, sammen med afkastkravet for fremmedkapitalen på 3,86%, i den 
vægtede fordeling i WACC, givet dette følgende udregning: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  4,3% ∙  6,79% +  95,7% ∙  3,86% ∙  (1 −  22%)  =  3,17 % 

Forventningen ved så stor fordeling til fremmedkapitalen, må være at WACC ligger tæt på 
afkastkravet for fremmedkapitalen, hvilket også er tilfældet. Det der dog skal holdes for øje, er at 
WACC ligger under afkastkravet for fremmedkapitalen. Dette forklares dog ved det skatteskjold 
der medtages i WACC for fremmedkapitalen, hvorledes der opnås 22 % ’rabat’ på 
renteomkostninger på fremmedkapitalen, som følge af fradragsmulighederne herfor. Denne 
fradragsmulighed er netop ikke gældende for afkast egenkapital, da udbytter ikke er 
fradragsberettiget. Havde fremmedkapitalen være bestående af koncernkontrolleret gæld, havde 
reglerne for tyndkapitalisering43, skulle tages i betragtning for et selskab som Norwegian, dette 
er dog ikke tilfældet, hvorfor dette ikke vurderes yderligere. 

Anvender vi samme forudsætninger til efter implementeringen af IFRS 16, dog med den 
markante tilgang af fremmedkapital som følge heraf, får vi ved en fremmedkapital på 73.410 

                                                
43 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2049652&chk=216359 
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mio. norske kroner, med fortsat egenkapital på 1.705 mio. norske kroner, en fordeling med kun 
2,3 % egenkapital.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  2,3% ∙  6,79% +  97,7% ∙  3,86% ∙  (1 −  22%)  =  3,10 % 

Dette betyder dog blot ud fra WACC, at prisen på kapital nu bliver 3,10 %. Ændringen synes 
umiddelbart ikke markant, trods en monetær fordobling af fremmedkapitalen. Dette skyldes at 
den procentuelle ændring blot er 2 procentpoint i forhold til den samlede kapital. Rigtigheden af 
dette diskuteres i senere afsnit.  

4.5 Værdifastsættelse 
 
For det illustrative formål, tages værdifastsættelsen afsæt i en impairment test af de tilskrevne 
leasingaktiver, der opnås i Norwegian som følge af IFRS 16. 

4.5.1 Materielle anlæg 
 
Aktivmassen som testes, defineres som de fulde materielle anlæg, dvs. de fly som ejes, de fly som 
indregnes som følge af IFRS 16, samt grunde og bygninger.  

Argumentet for dette skal findes i IAS 36, pkt. 66-67, som beskriver at for et individuelt aktiv 
kan identificeres, skal dette generere et cash flow som i det store hele, er uafhængigt af øvrige 
aktiver. Da hele Norwegians forretning er centraliseret omkring flytransporten, må de 
underliggende materielle anlægsaktiver som supporterer flydriften, altså medtages. 
Flytransporten, og derved det generelle cash in flow, ville f.eks. ikke kunne opretholdes, hvis 
ikke disse anlægsaktiver var tilstede.  

 

 
Figur 5 – Kilde: Egen tilvirkning 

Som det illustreres, udgjorde materielle anlæg i 2018, før implementeringen af IFRS 16, i norske 
mio. kroner 31.554, hvor de efter implementeringen af IFRS 16, udgjorde norske mio. kroner 
66.982.  

Aktiveringen af de operationelle leasingaftaler udgør 35.438 mio. norske kroner, af ny tilskrevet 
værdi til aktivmassen, hvor det ønskes at blive efterprøvet, om denne kan indeholdes i en 
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værdiansættelse. For at sætte scenen tages der først udgangspunkt i Norwegians aktivmasse før 
implementeringen af IFRS 16. 

4.5.2 Før implementeringen af IFRS 16 
 
For at forstå effekten af implementeringen af IFRS 16, tages der udgangspunkt i en impairment 
test for de materielle anlæg før implementeringen. 

Impairment testen tager udgangspunkt i samme diskonteringsmodel, som ved indregning og 
måling af IFRS 16, hvor der tages højde for tidsværdien af penge, der opløftes i perioder mod det 
underliggende afkastkrav.  

For diskonteringsmodellen til impairment, tillægges der dog en terminalværdi, som skal 
illustrere den værdi der sker ved at det indgående cash flow sker til ’uendeligt’ tid. Dette er som 
følge af forudsætningen om, at de underliggende aktiver som generer cash flow, kontinuerligt 
bliver opretholdt og geninvesteret i, som det også er budgetteret i afsnit 4.2.1. 

Formlen for DCF-modellen med terminalværdi kan oplistes som følgende: 

𝑁𝑃𝑉 =
𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤

(1 + 𝑟 )
+

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤

(1 + 𝑟 )
+ ⋯ +

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒)

(𝑟 − 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒)
 

Formlen afsluttes med terminalværdien, hvor der for denne estimeres en kontinuerlig vækstrate 
for det frie cash flow der generes i terminalværdien. Der tilføjes en ny variabel til DCF-modellen, 
som følge af denne estimeret ’growth rate’, og da denne placeres på terminalværdien. Da denne 
vækstrate er ’uendelig’ vil effekt af denne i tilbagediskonteringen være særligt mærkbar. Det er 
vigtigt for terminalværdien, samt dens underliggende matematiske sammenhæng, at vækstraten 
i terminalperioden er mindre end WACC, hvilket den ud fra et realistisk og finansielt synspunkt, 
også bør være i praksis. 

Denne vækstrate i terminalperioden skal umiddelbart være et konservativt approach ved sin 
anvendelse i praksis, men bør dog følge nogenlunde vækstniveauet i samfundet. 

Jf. bilag 5, vurderer International Monetary Fund (IMF) en fremtidig gennemsnitlig vækst i 
Europa, Nordamerika og Asien på 2,7 %. Fratrækkes den oplyste inflation på 1,7% fra tidligere, 
giver det en potentiel vækstrate på 1 % i terminalværdien. Da det dog er kendt at Norwegian, 
trods alt har haft perioder med pres på indtjening, sættes denne vækstrate til 0,5% ud fra et 
konservativt approach. 

Dette giver følgende forudsætninger for diskonteringen af cash flow, foruden de budgetteret 
cash flow i budgetperioden: 

- WACC og diskonteringsrente 3,17 % 
- Vækstrate i terminalperiode 0,5 % 
- Antal perioder 8 + 1 terminalperiode 
- Det testes akkumuleret kostpris 31.554 mio. norske kroner for de samlede materielle anlæg. 
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Tilbagediskonteringen af cash flow kan opsummeres i nedenstående tabel: 

 
Tabel 30 – Kilde: Egen tilvirkning 

Nutidsværdien (NPV), identificeres ved summering af nutidsværdien for de enkelte perioder, 
inklusiv terminalperioden som oplistes i tabel 30. 

Sammenlagt giver dette en nutidsværdi for tilbagediskonteringen på 77.012 mio. norske kroner, 
hvilket givet en merværdi ift. den testet materielle anlæg på 31.554 mio. norske kroner. 

For at understrege følsomheden ved anvendelse af vækstrate i terminalperioden, vil der ved 
anvendelse af 1 % som vækst rate, fremfor 0,5 %, blot et halvt procentpoint mere, vil 
nutidsværdien være på 99.658 mio. norske kroner.  

Den store følsomhed i anvendelse af vækstraten, skyldes den sammenspil med WACC, som 
ligger på niveau med vækstraten, hvilket vil blive diskuteret i senere afsnit. 

Den endelige nutidsværdi før implementeringen af IFRS 16, vurderes at være 77.012 mio. norske 
kroner, og derved tilsvarende ej behov for nedskrivning. 

4.5.3 Efter implementeringen af IFRS 16 
 
Efter implementeringen af IFRS 16, er der nu tilskrevet en merværdi på aktiverne, hvilket 
betyder at der må være større pres på det cash flow der skal genereres. Udfordringen er dog, at 
det ved budgetteringen blev gjort klart, at det endelig cash flow er uændret, trods højere 
EBITDA, som dog blev udlignet i forhold til behovet for højere CAPEX. 

Dog falder WACC, og derved diskonteringsrenten, som følge af den mere og billigere 
fremmedkapital der tilskrives, hvorfor debt-to-capitalization stiger. En faldende WACC, bør 
give en højere diskonteringsfaktor – Altså et mindre pres på tidsværdien af penge, som følge af 
lavere krav til afkast. 

Forudsætningerne kan listes op som følgende: 

- WACC og diskonteringsrente 3,10 % 
- Vækstrate i terminalperiode 0,5 % 
- Antal perioder 8 + 1 terminalperiode 
- Det testes akkumuleret kostpris for materielle anlæg 66.982 mio. norske kroner 
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Igen kan en tilbagediskontering opsummeres: 

 
Tabel 31 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det oprindelige cash flow i perioderne er uændret, men de samlede tilbagediskonteret værdier 
er steget, som følge af den lavere WACC. Dette bemærkes specielt i terminalperioden, hvorledes 
denne stiger til 85.787 mio. norske kroner, mod tidligere 83.057 mio. norske kroner fra før 
implementeringen af IFRS 16. Et fald i WACC 0,7 %-point giver en tilvækst i nutidsværdien på 
2.734 mio. norske kroner. 

 
Tabel 32 – Kilde: Egen tilvirkning 

Trods en tilgang i den tilbagediskonteret nutidsværdi, som følge af et fald i WACC, kan det 
konstateres at denne tilgang i NPV ikke til svarer den tilgang af leasingaktivet på 35.438 mio. 
norske kroner. Det headroom der var før implementeringen af IFRS 16, på 45.458 mio. norske 
kroner falder nu til 12.764 mio. norske kroner, et fald på 32.694 mio. norske kroner, jf. tabel 32. 

Det kan konkluderes at den indledningsvise beregnede lempelse i WACC efter tilskrivningen af 
fremmedkapital, ikke har kunne opveje den ekstra tilskrevne værdi på de materielle anlæg som 
følge af leasingaktiverne. 

Såfremt lempelsen i WACC skulle kunne oppebære de tilskrevne leasingaktiver, burde WACC 
hedde 2,4820%, hvilket ville give følgende tilbagediskontering: 

 

Tabel 33 – Kilde: Egen tilvirkning 

Den samlede nutidsværdi ville så hedde 112.440 mio. norske kroner jf. tabel 33, og headroom til 
den testede værdi på 66.982 ville være uændret i forhold til før implementeringen af IFRS 16. 

Den indledningsvise konklusion herpå må derfor være, at en direkte kalkuleret WACC, derfor 
ikke alene kan opretholde værdien for det tilskrevne leasing aktiv.   

Jf. IAS 36 okt. 50, fremgår det specifikt at cash flow fra finansieringsaktiviteter ikke skal medgå 
i cash flow der anvendes til diskontering, kan man da spørge sig selv, om den fastsatte 
forudsætning om den løbende geninvestering i CAPEX for leasingaktiverne, således også gælder 
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dets renteomkostninger. Elimineres 803 mio. norske kroner der geninvesteres i CAPEX jf. tabel 
27 hvert år, vil det frie cash flow til diskontering stige tilsvarende. 

 
Tabel 34 – Kilde: Egen tilvirkning 

Ved frigivelse af dette cash out flow, vil det årlige cashflow der diskonteres i perioderne samt 
terminalperioden stige med tilsvarende 803 mio. norske kroner, som kan anvendes i en ny 
tilbagediskontering jf. tabel 34. 

Herved stiger den tilbagediskonteret nutidsværdi efter implementeringen af IFRS 16 til 109.405 
mio. norske kroner, hvilket næsten til svarer den merværdi som leasingaktiverne bibringer, da 
den yderligere tilskrivning af nutidsværdi nu er 32.393 mio. norske kroner, og der ’mangler’ nu 
kun 3.305 mio. norske kroner for at der er status quo i forhold til før implementeringen af IFRS 
16. 

4.5.4 Equity value44 
 
I relation til Norwegian og værdiansættelse som virksomhed, tages udgangspunktet fortsat ud 
fra DCF-modellen, og afgrænses fortsat EBITDA multipler etc. 

Enterprise value fortæller om virksomhedens totale værdi, som følge af dennes værdi af 
egenkapital og gæld, efter likvider fratrækkes, hvor equity value fortæller om værdien på 
egenkapital. 

Formlen for equity value kan illustreres ved følgende45: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −  𝐺æ𝑙𝑑 +  𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 

Enterprise value findes via en value-in-use metodik, ligeledes ved at tilbagediskontere den fulde 
frie cash flow for en virksomhed. Enterprise value er lig med nutidsværdien af de samlede 
tilbagediskonteret cash flow via DCF-modellen.  

Samme approach følges her, dog skal det bemærkes at der ved værdiansættelse af virksomheder 
tages udgangspunkt i NOPAT46. 

For illustrative formål, fastsættes skattesatsen i NOPAT indledningsvis til 0%, da denne ellers 
ville skabe en skævvridning i illustrationen af det frie cash flow – NOPAT kan aflæses i tabel 17 
og 19 i forrige afsnit. 

                                                
44 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/mergers-acquisitions/deloitte-nl-ma-
ifrs16-impactonbusinessvaluation1.pdf 
45 https://www.educba.com/equity-value-formula/ 
46 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/enterprise-value-vs-equity-value/ 
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Dette giver følgende frie cash flow: 

 
Tabel 35 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det skal her bemærkes at der sker en tilbageførsel af afskrivninger, da vi ved at afskrivninger 
indgår i NOPAT, men ikke har nogen likviditetsmæssig påvirkning. 

Foretages der samme opstilling ved efter IFRS 16, kan følgende tabel stilles op: 

 
Tabel 36 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det bemærkelsesværdige her er, at cash flow fortsat er totalt uændret, også i forhold til da der 
blev anvendt med EBITDA, fremfor NOPAT jf. tabel 29 afsnit 4.4.2.  

Dette skyldes at de afskrivningerne vi tilbagefører som ikke har likviditetspåvirkning, tilføres 
igen under CAPEX. Ydermere skyldes det at de flere renteomkostninger det tilgår i NOPAT efter 
implementeringen af IFRS 16, bliver geninvesteret under CAPEX efter at IFRS 16 
implementeret.  

Da NOPAT således er med skattesats på 0%, sker der ingen forskel i cash flow. Havde NOPAT 
dog været med en skattesats, ville cash flow efter implementeringen af IFRS 16, med 
udgangspunkt i disse forudsætninger, være faldende i forhold til før implementeringen af IFRS 
16, da EBIT ville stige.  

Da det frie cash flow er uændret, samt at underliggende forhold som vækstrate i 
terminalperioden på 0,5% og en diskonteringsrente på hhv. 3,17% og 3,10% før og efter 
implementeringen af IFRS 16, vil nutidsværdierne, NPV, være uændret, og kan aflæses direkte i 
tabel 32 i forrige afsnit. 

Før implementeringen af IFRS 16 – NPV mio. norske kroner 77.012 

Efter implementering af IFRS 16 – NPV mio. norske kroner 79.746 

Da NPV er lig med enterprise value, er denne tilsvarende 77.012 mio. norske kroner før 
implementeringen af IFRS 16 og 79.746 mio. norske kroner efter. 

Udregnes en equity value for før og efter IFRS 16, giver det: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓ø𝑟 𝐼𝐹𝑅𝑆 16 =  77.012 −  37.972 +  1.922 =  40.962 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝐹𝑅𝑆 16 =  79.746 −  73.410 +  1.922 =  8.258 
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Equity value, om end denne er ansat for højt før IFRS 16, bør i forhold til underliggende 
forudsætninger ud fra givet forventninger være ens, da underliggende risiko og drift er uændret 
– Et markant fald i equity value, må derfor antagelsesvis betyde, at det frie cash flow efter 
implementering af IFRS 16, ikke er tilstrækkeligt. 

Beregne equity value ud pr. 31. december 2018, ved samlede antal aktier og multiplicere disse 
med aktiekursen pr. 31.december 2018, giver det følgende: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  45.437.054 ∙  173,5 𝑁𝑂𝐾 =  7.883.329.737 𝑁𝑂𝐾 

En equity value jf. aktiekurserne lyder på 7.883 mio. norske kroner, hvilket er langt under den 
estimeret equity value før IFRS 16. Dette er dog for opgavens formål af ingen betydning, og skal 
henføres til at budgetteringen i forhold til aktiemarkedets forventning, været alt for optimistisk. 

Havde NOPAT med en skattesats været anvendt, ville forskelsværdierne være endnu højere, da 
EBIT er højere efter implementeringen IFRS 16, og derved at skatteeffekt tilsvarende højere.  

Fratrækkes den, vil NOPAT efter IFRS 16 stadig være højere end før, hvilket er forventeligt, men 
da det højere likviditetstræk der skal ske nede i CAPEX efter implementeringen af IFRS 16, ikke 
tager højde for skattebetalingen i NOPAT, vil det endelige frie cash flow være mindre, hvilket 
kan illustreres: 

 
Tabel 37 – Kilde: Egen tilvirkning 

FCF er lavere igennem perioden efter IFRS 16, og med udgangspunkt i terminalværdien kan det 
forklares ved: 

 
Tabel 38 – Kilde: Egen tilvirkning 

Skatteeffekten af de flere renter der kommer fra leasingforpligtelsen på 177 mio. norske kroner, 
som ligger i EBIT, kommer altså endeligt direkte til udtryk i det afslutningsvise FCF. 

Da NOPAT med en skatteprocent på 22%, derfor blot vil øge forskellen i equity value før og efter 
implementeringen af IFRS 16, bør blikkes rettes mod CAPEX. 
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Ved tabel 33 i forrige afsnit, blev en nutidsværdi efter implementeringen af IFRS 16 opgjort, 
uden geninvestering af renteomkostningerne for leasingforpligtelserne i CAPEX. Her steg det 
endelige frie cash flow til diskonteringen med 803 mio. norske kroner i budgetperioden, og 
derved kunne endelige nutidsværdi på 109.405 mio. norske kroner fremfindes, hvilket kunne 
anslås at være enterprise value. 

Foretages en genberegning af equity value, ville dette nu se ud som følgende: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝐹𝑅𝑆 16 =  109.405 −  73.410 +  1.922 =  37.916 

En ny equity value efter IFRS 16 på 37.916 mio. norske kroner, synes nu mere retvisende i 
forhold til equity value på 40.962 mio. norske kroner før IFRS 16, om end stadig for lav i forhold 
til forventningen om at equity value burde være uændret. 
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5. Diskussion af WACC og CAPEX 
 
Det er for casen med Norwegian øjentydeligt at lempelsen i WACC, som følge en tildeling af 
yderligere fremmedkapital ikke helt opvejer, den tilgang af aktiver der sker ved 
implementeringen af IFRS 16 – Tilsvarende opretholdes equity value heller ikke.  

Ydermere kunne det for Norwegians tilfælde, konstateres at den tilbagediskonteret værdi, var 
yderst følsom i forhold til WACC, da blot en ændring på ca. 0,68% point, fra 3,17 % til 2,4820%, 
kunne give tilskrive en merværdi på 35.438 mio. norske kroner, som var lig med de tilskrevet 
leasingaktiver efter IFRS 16. 

PricewaterhouseCoopers har i en publikation omkring værdiansættelse og IFRS 16 i praksis 
skrevet følgende47: 

” Reduktionen i WACC øger nutidsværdien af de fremtidige frie cash flows og dermed også den 
beregnede værdi af egenkapitalen, og det betyder, at den beregnede egenkapitalværdi bliver 
uændret efter implementering af IFRS 16”  

Denne påstand synes indledningsvis ikke at gøre sig gældende, hvorfor dette ønskes gransket 
yderligere. 

Dette giver ordnet følgende spørgsmål, til diskussion for bestanddelene i den foretaget value-in-
use impairment test, med DCF-modellen i relation til IFRS: 

- Kan lempelse i WACC som følge af tilskrivning af fremmedkapital, forventes at opveje den 
tilskrevne merværdi af leasingaktiver? 

- Kan det forventes at WACC bør falde som følge af tilskrivning af yderligere fremmedkapital 
og derved højere gearing? 

Ydermere bør forholdet omkring CAPEX diskuteres da det synes at være problematisk at 
fastsætte dette efter implementeringen af IFRS 16. 

5.1 Følsomhed 
 
Udslaget i WACC for case virksomheden i Norwegian, som følge af implementeringen af IFRS 
16 måtte konstateres at være minimalt, på grund af Norwegians i forvejen høje gearing. Dette 
skyldes at WACC er et udtryk for den procentuelt fordelingen imellem egenkapital og 
fremmedkapital, og der tages derfor ikke nødvendigvis højde for at fremmedkapitalen er 
monetært blevet fordoblet.  

 

                                                
47 PricewaterhouseCoopers: ’Værdiansættelse og IFRS 16 i praksis’, oktober 2019 
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Laver man lignende øvelse, hvor udgangspunktet for WACC, er en 50/50 fordeling, dog fortsat 
med et afkastkrav for egenkapital på 6,79% og 3,86% for fremmedkapitalen, er den 
indledningsvise WACC således 4,9 %.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  50% ∙  6,79% +  50% ∙  3,86% ∙  (1 −  22%)  =  4,9 % 

Sker der herefter en fordobling af fremmedkapitalen, så denne udgør 67% af den totale kapital, 
falder WACC til 4,25 % hvilket umiddelbart er en markant større indvirkning end illustrereret 
ved Norwegian.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  33% ∙  6,79% +  67% ∙  3,86% ∙  (1 −  22%)  =  4,9 % 

Effekten synes dog fortsat ikke af større indvirke end som så, hvilket skal henføres til at 
afkastkravet for egenkapitalen, må synes at være i den lavere ene med 6,79 %. Dette skyldes 
Norwegians beta, som var under 1, og derved er den systematiske risiko for Norwegian lavere, 
end referencemarkedet.  

Var anvendte beta på 1, i forhold til CAPM, dog fortsat med samme nøgletal ved en risikofrie 
rente på 1,1 % og markedsforventede afkast på 9%, ville det forventede afkast til egenkapitalen 
følge markedets forventede afkastkrav, og være på 9%. 

WACC ville for Norwegian i tilfældet her, være 3,27 % før implementeringen af IFRS 16, og efter 
implementeringen ville WACC være på 3,14 %. Ved en 50/50 fordeling imellem egenkapital og 
fremmedkapital, ville WACC være på 6,01 %, og effekten af en fordobling på fremmedkapitalen 
ville sænke WACC til 4,97 %, hvorfor effekten nu er større. 

Overordnet kan følsomheden for WACC illustreres som følgende, ved fortsat anvendelse af 
formlen for WACC: 

 
Tabel 39 – Kilde: Egen tilvirkning 

Til illustrationen af følsomheden ved WACC anvendes der jf. tabel 39 øvrige afkast end ved 
Norwegian, for at påvise forholdet imellem afkastkrav til egenkapital og fremmedkapital. Det 
kan ses at jo højere forskel imellem afkastkrav til egenkapital og fremmedkapital, jo højere 
påvirkning på WACC.  
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Dette er må overvejendes ses som en matematisk selvfølgelighed, men det understreger dog den 
minimale ændring i WACC for Norwegian, hvor den monetære fordobling af fremmedkapital, 
blot procentuelt rykkede gearingen med 2 %. 

Dette forklarer dog midlertidigt ikke den umiddelbare voldsomme følsomhed i forhold til den 
diskonteret værdi for Norwegian, hvor et fald i WACC på blot 0,68 % point kunne opveje 
merværdien på 35.438 mio. norske kroner. Forklaringen hertil skal umiddelbart findes i 
terminalværdien, da terminalværdien er den bærende faktor for den foretaget 
tilbagediskontering. 

Forklaringen må findes i det sammenspil for terminalværdien, der er imellem WACC og den 
estimeret vækst af frit cash flow i terminalperioden.  

Interaktionen imellem WACC illustreret ved rn og ’Growth rate’ i nævneren for formlen ved 
terminalværdien:  

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒)

(𝑟 − 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒)
 

 
Den diskonteringsrente, WACC, som anvendes i terminalværdien modregnes den anvendte 
vækstrate. Da diskonteringen sker ud fra nævner i ovenstående formlen, sker dette ud fra en 
procentuel effekt. Det må derfor betyde, at jo tættere WACC og den modregnet vækstrate er af 
størrelse, jo højere følsomhed må der tilsvarende være.  

Ved Norwegian er den anvendte WACC før og efter implementeringen af IFRS 16 hhv. 3,17 % og 
3,10 %, mod en konstant vækstrate på 0,5 %. Marginen imellem WACC og vækstraten er 2,67 og 
2,60 procentpoint. En ændring i disse værdier, har så pludselig stor effekt, da udgangspunktet 
er så spændt ud som det er.  

 
Tabel 40 – Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående tabel 40, bevises følsomheden i interaktionen imellem WACC og vækstraten i 
terminalperioden yderligere. Med eksposition i anvendte cash flow for Norwegian på 2.877 mio. 
norske kroner i terminalperioden. Der afprøves her i tabel 34, tilsvarende med samme vækstrate 
på 0,5% som anvendt ved Norwegian, hvor der forudsættes et interval i WACC fra 5 – 2 %.  

Ved WACC på 5% vil den tilbagediskonteret nutidsværdi i terminalperioden være 42.440 mio. 
norske kroner. Et fald i 1 procentpoint i WACC betyder at nutidsværdien for terminalperioden 
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bliver 59.189 og så fremdeles. Det der skal bemærkes, er at stigningen i terminalværdien blot er 
10.405 mio. norske kroner ved et fald i WACC fra 6 % til 5 %, hvor stigningen i terminalværdien 
er hele 72.935 mio. norske kroner, ved et fald i WACC fra 3 % til 2%.  

Tilsvarende understreges effekten imellem vækstraten og WACC, når vækstraten øges med ét 
procentpoint til 1,50%. Effekten ved fald i WACC fra 5 – 2 % er overordnet at nutidsværdien i 
terminalperioden stiger markant. Ved 2 % WACC og ved 1,5 % vækst i terminalperioden, er 
nutidsværdien i terminalperioden hele 493.540 mio. norske kroner, mod 162.892 hvor 
vækstraten var 0,5%. Altså en ændring på blot 1 % point i vækstraten, har næsten tredoblet 
nutidsværdien i terminalperioden.  

Interaktionen imellem WACC og vækstraten i terminalperioden, med dens indbyggede 
følsomhed, skaber et fundament for at Norwegians beskedne fald i WACC, til trods for en 
markant tilgang af fremmedkapital, muligvis kan opveje den markante tilgang af anlægsaktiver 
på balancen som følge af de tilskrevne leasingaktiverne.  

Sammenhængen skal ses, at da formlen for terminalværdien, lægger op til at vækstraten 
fratrækkes i WACC, som den diskonteringsrente der anvendes, sker der en procentuel højere 
følsomhed, jo tættere denne kommer på nul. Derfor er udsvingene så store, og derfor kan en lav 
ændring i diskonteringsrenten WACC, som følge af en i forvejen højt procentuelt gearet 
virksomhed, potentielt oppebære behov for yderligere nutidsværdi i en impairment situation. 

… 

Norwegians lempelse i WACC var indledningsvis ikke tilstrækkelig til at kunne opretholde en 
diskontereret nutidsværdi i forhold til indregning af leasingaktiverne, men for at efterprøve 
dette, og sikre det ikke blot var som led i Norwegians i forvejen høje gearing der gav 
udfordringer, kan der foretages lignende test, ud fra samme udgangspunkt som ved Norwegian, 
dog med en anden fordeling af egen- og fremmedkapital. 

Med fortsat udgangspunkt i de budgetteret frie cash flow for Norwegian: 

 
Tabel 41 – Kilde: Egen tilvirkning 
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Ved anvendelse af fortsatte cash flow fra tabel 41, nedenstående tabel sættes op, med 
konsekvensen af ændringer i fordelingen af egenkapital og fremmedkapital, hvorledes der 
opstilles fire scenarier og dennes samlede tilbagediskonteret nutidsværdier: 

 
Tabel 42 – Kilde: Egen tilvirkning 

Det første scenarie er således, hvor udgangspunktet imellem fremmedkapital og egenkapital er 
en 50% fordeling til hver. Der forudsættes således, at Norwegian er af markant mere 
velkonsolideret størrelse. Vægten af egenkapital er derfor markant større, hvilket i 
udgangspunktet så giver en højere WACC, da afkastkravet til egenkapital er højere end til 
fremmedkapitalen. Udgangspunktet er, at egenkapitalen er lig med fremmedkapitalen før 
implementeringen af IFRS 16, som taget direkte fra The Managerial Balance. Herefter pålægges 
fremmedkapitalen som følge af indregning af leasingforpligtelserne, med de 35.438 mio. norske 
kroner.  

Andelen af fremmedkapitalen går fra 50% til 65,9 %, hvilket sænker WACC fra 4,90 % til 4,3 %. 
Forventningen som følge heraf, ville være at nutidsværdien i NPV, burde stige nogenlunde 
tilsvarende med den merværdi som tilskrives balancen, i forbindelse med indregningen af 
leasingaktivet. For det første scenarie, tilskrives der dog kun 9.469 mio. norske kroner, mod at 
der sker en indregning af leasingaktiv på 35.438 mio. norske kroner.  

Ved det andet scenarie, er anvendte approach det samme. Her er udgangspunktet dog en højere 
andel af fremmedkapital, dog stadig markant lavere end det reelle billede i Norwegian. Denne 
højere andel sker efter en halvering i egenkapitalens andel. Således er udgangspunktet for 
fremmedkapital før implementeringen af IFRS 16 på 66,67 % mod en fordeling på 19,50 % efter 
implementeringen. Igen påvises det, at der sker en tilgang i nutidsværdien som følge af 
implementeringen af IFRS 16, dog fortsat ikke i nærheden af hvad aktivsiden forhøjes med. 
Denne gang tilføres der 10.332 mio. norske kroner i nutidsværdi, mod at der fortsat skal opvejes 
for en tilgang af leasingaktiver på 35.438 mio. norske kroner.  

Ved tredje scenarie sænkes egenkapitalen med 25% yderligere i forhold til andet scenarie, 
hvilket udløser en indledningsvis andel af fremmedkapital på 72,7%, som efter 
implementeringen af IFRS 16 giver en andel af fremmedkapital på 83,8 %. WACC falder fortsat 
som følge heraf, hvilket udløser en højere nutidsværdi, dog i fællesskab med de to øvrige 
scenarier, er den ekstra nutidsværdi efter implementeringen, langt fra at kunne opveje de 
tilskrevne leasingaktiver. 
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Ved fjerde scenarie i tabel 36, halveres egenkapitalen yderligere i forhold til tredje scenarie, 
hvorfor udgangspunktet er en andel af fremmedkapital på 84,2% før IFRS 16, mod 91,2% efter. 
Her kan tilgangen af NPV, fortsat ikke opveje tilgangen af leasingaktivet. 

Det synes udelukket at en direkte tilskrivning af mere fremmedkapital, og dens direkte 
påvirkning på WACC, således kan opveje den merværdi der skal findes i en tilbagediskontering 
af cash flow.  

Spørgsmålet er nu om det er forudsætningerne for de underliggende afkastkrav i WACC, altså 
afkastkravet for hhv. egenkapital og fremmedkapital, som bør justeres, eller om WACC til 
værdiansættelsen efter IFRS 16, blot bare skal fastsættes som den residual, der nu engang får 
værdiansættelsen ”til at gå op”, sådan at nutidsværdien direkte stiger med den tilskrivning 
ekstra tilskrivning af aktiver på balancen, 

Det kan dog overvejes om dette strider imod grundprincipperne for værdiansættelsen og 
impairment, da bl.a. IAS 36 direkte foreskriver i dets pkt. 55-56, at diskonteringsrenten skal 
være et udtryk for tidsværdien af penge, samt det forventede afkastkrav en uafhængig investor 
ville forlange: 

” A rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset is the return that investors would require if they were to choose an 
investment…” 

Det retvisende afkastkrav bør ikke blot kunne være lig med en residual imellem før og efter 
implementeringen af IFRS 16. 

Overordnet må det siges, at der synes at være en problematik imellem implementeringen af 
IFRS 16, og en efterfølgende værdiansættelse heraf, som følge af en value-in-use betragtning 
med diskonteret cash flow.  

Ydermere, som indledningsvist benævnt, kan det direkte forventes at WACC skal følge som følge 
af yderligere gearing, når risikoen for investorer m.v. stiger? 

5.2 Modligiani & Miller 
 
Ved gennemgangen af WACC for Norwegian, og dets kapitalstruktur, hvor det kunne 
konstateres at over 90% af den investeret kapital består sig i fremmedkapital. WACC synes trods 
dette fortsat at være i den relativt billige ende, hvilket bl.a. kom sig af en beta på under 1, hvilket 
indikerede en teoretisk statistisk mindre risiko end det øvrige sammenlignet marked.  

I relation til både Norwegian og implementeringen af IFRS 16, må man overveje hvad der nu 
sker med prissætningen af WACC, når der tilskrives markant yderligere fremmedkapital. 

Denne teoretiske diskussion ved anvendelse af Modligiani & Miller, tager udgangspunkt 
fagbøgerne af Brealey. Richard A. (2016): ‘Principles of Corporate Finance’, og  
G. Hawawini & C. Viallet (2015):  ’Finance for executives – Managing for value creation’. 
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Modligiani og Miller er to økonomer som udtænkte økonomiske propositioner, der tager 
udgangspunkt fuldstændigt efficiente markeder: 

1. en verden uden skat og konkursomkostninger m.v.  
2. en verden med skat dog uden konkursomkostninger m.v. 
3. en verden med skat og konkursomkostninger m.v. (Den statiske afvejningsteori) 

Disse propositioner kan ligge til grund for diskussion af sammenspillet imellem fremmedkapital 
og egenkapital, hvor hver af propositionerne afprøves, til forståelse for mekanismer bag. 

5.2.1 M&M – Proposition uden skatter og konkursomkostninger 
 
Den første proposition fra Modligiani og Miller tager udgangspunkt i en efficient verden uden 
skat og konkursomkostninger. Værdiskabelsen hos virksomheden er uafhængig af 
sammensætningen af kapital, og derfor har det ingen betydning om hvorvidt den tilgængelige 
kapital er egenkapital eller fremmedkapital.  

Værdiskabelsen hos selskabet er uændret, som følge af en uændret WACC. En lavere WACC ville 
betyde en højere værdiskabelse og vice versa. 

Propositionen foreslår, at da der ingen iboende konsekvenser eller risici ved de forskellige 
underliggende kilder til kapital, vil sammensætningen af kapitalstrukturen da være 
underordnet, da egen- og fremmedkapitalen vil opveje hinanden. 

Prisen for egenkapital vil stige, da en højere finansiel gearing vil øge udsvingene i afkastkravet 
på egenkapital (ROE) samt earnings-per-share (EPS). Dette skyldes at når gældsandelen 
vokser, øges samtidig de finansielle udgifters andel af resultatet.  

Dette kan bl.a. betyde at i et godt år vil virksomheden betale sine renteudgifter og udlodde den 
resterende indtjening til aktionærerne. I et dårligt år, vil de finansielle omkostninger fortsat 
være faste, men der vil kunne udloddes mindre til aktionærerne. Derfor vil der i et scenarie uden 
konkursomkostninger, stadig være en pris i forhold til egenkapital for en finansiel gearing.  

Formlen for M&M’s proposition uden skatter og konkursomkostninger kan illustreres som 
følgende: 

𝑅 =  𝑅  +  (𝑅 − 𝑅 ) ∙  
𝐹𝐾

𝐸𝐾
 

Hvor 
R’ek er afkastkravet for egenkapitalen i et gearet selskab 

R’u er afkastkravet for egenkapital i ugearet selskab 

R’fk er renten for fremmedkapitalen 

FK og EK er fortsat fremmedkapitalen og egenkapital 
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Til fortsæt diskussion og anvendelse, tages der fortsat udgangspunkt i de beregnet værdier for 
Norwegian, hvor der for prisen på egenkapitalen tages udgangspunkt i 9 %, hvor denne antages 
at være udgangspunktet for et u gearet selskab. Tilsvarende anvendes renten på fremmedkapital 
til 3,86 %.  

Ved en fremmedkapital der udgør 25%, kan formlen anvendes: 

    

𝑅 =  9% +  (9% − 3,86%) ∙  
25%

75%
 =  10,71% 

En gearing med 25 %, eller med andre ord, en debt-to-capital ration på 25%, forhøjer det 
indledningsvise afkastkrav på 9 % til 10,71 % under M&M’s proposition 1 

Konsekvenserne ved øvrige gearing på hhv. 0%, 50% og 75% kan opsummeres i nedenstående 
tabel: 

 
Tabel 43 – Kilde: Egen tilvirkning 

Ved anvendelsen af WACC uden selskabsskat, kan det endelige afkastkrav for selskabet 
udregnes: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡 =  𝑊  ∙  𝑅  +  𝑊  ∙  𝑅  

𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡 = 75% ∙  10,71% +  25% ∙  3,86 % =  9,00%  

WACC bliver 9,00%, og det kan allerede bemærkes at denne WACC er lig med afkastkravet for 
egenkapitalen i det u gearet selskab, altså holder M&M’s proposition 1 med at fordelingen 
imellem egenkapital og fremmedkapital er underordnet i en verden den selskabsskat og 
konkursomkostninger. 

For præsentationens skyld, kan det opsummeres for de øvrige gearinger på hhv. 0%, 50% og 
75% i nedenstående tabel: 

 
Tabel 44 – Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan påses, vil WACC være uændret uanset fordelingen imellem egenkapital og 
fremmedkapital. 
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Forestiller vi os, at Norwegian på tidspunktet for implementeringen af IFRS 16, var et u gearet 
selskab, med en egenkapital på 1.705 mio. norske kroner, ville tilgangen af fremmedkapital på 
35.438 mio. norske kroner ikke have betydning for WACC for Norwegian, som i tilfældet her, 
fortsat ville være 9,00%. 

5.2.2 M&M – Proposition med skatter, uden konkursomkostninger 
 
Ved den næste proposition fra Modligiani og Miller introduceres selskabsskat til overvejelserne, 
og der lægges op til at fordelingen af fremmedkapital og egenkapital ikke er helt irrelevant. 

Propositionen foreslår at ved selskabsskat, opnår man en rabat i sin fremmedkapital, som følge 
af fradragsretten på renter, hvor der eksempelvis på dividende for egenkapital ikke er 
skattemæssig fradragsret. Dette kaldes renteskatteskjoldet, og da dette har en lempelig effekt på 
renteomkostninger, prisen på fremmedkapital, vil en merfordeling af fremmedkapital, give en 
værditilvækst for virksomheden, som følge af lavere WACC.  

Formlen tager afsæt i formlen for M&M proposition 1, hvor der tilføjes selskabsskattesatsen. 

𝑅 =  𝑅  +  (𝑅 − 𝑅 ) ∙  
𝐹𝐾

𝐸𝐾
 ∙  (1 − 𝑡 )  

Selskabsskattesatsen illustreret som t’c. 

Med fortsat anvendelse af et afkastkrav på egenkapital for et u gearet selskab på 9% og rente for 
fremmedkapital på 3,86, med nu tilføjet skattesats på 22%, kan formlen for en andel af 
fremmedkapital på 25% vises som følgende: 

𝑅 =  9% + (9% −  3,86%) ∙  
25%

75%
 ∙  (1 − 22%)  =  10,34%  

Afkastkravet for egenkapitalen efter gearing med 25% hedder pludselig 10,34% efter 
introduktionen af selskabsskat og renteskatteskjoldet, mod 10,71% uden selskabsskat. 
Propositionen illustrerer, at der rent faktisk sker en værditilvækst som følge af en lavere WACC.  

Konsekvenserne ved øvrige gearing på hhv. 0%, 50% og 75% kan opsummeres i nedenstående 
tabel: 

 
Tabel 45 – Kilde: Egen tilvirkning 

Således påvises at jo højere andel af fremmedkapital, jo større værdi, som følge af et lavere 
teoretisk krav til afkastkravet for egenkapital. Den finansielle risiko som der påligges 
investorerne bag egenkapitalen, er den samme som ved propositionen uden skat og 
konkursomkostninger, men den faste betaling til renteomkostninger får nu en rabat som følge af 
skatteskjoldet, hvorfor afkastkravet for det gearet selskab stiger, men mindre end ved uden 
selskabsskat. 
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Da der nu opereres i en verden med selskabsskat, anvendes også WACC med selskab, som 
formlen der også tidligere introduceret: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊  ∙  𝑅  + 𝑊  ∙  𝑅  ∙  (1 − 𝑡 ) 

Ved en gearing med hhv. 75% egenkapital og 25% fremmedkapital, samt nye afkastkrav til 
egenkapital på 10,34, og fortsat samme fremmedkapital og skattesats på hhv. 3,68% og 22%, 
kan følgende WACC udledes: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 75% ∙  10,34% +  25% ∙  3,86 % ∙  (1 − 22%)  =  8,51% 

WACC er nu faldet fra 9,00% til 8,51%, hvilket skal findes i renteskatteskjoldet for 
selskabsskatten. Havde renten for fremmedkapital været højere, og afkastkravet for egenkapital 
i u gearet selskab været tilsvarende lavere, ville effekten heraf havde været større, da 
renteskatteskjoldet således beregnes ud fra en højere pris på fremmedkapital. 

Til illustration for de øvrige gearinger på hhv. 0%, 50% og 75% kan følgende tabel listes op: 

 
Tabel 46 – Kilde: Egen tilvirkning 

Hvorledes det kan påvises, og i tråd med propositionen fra Modligiani og Miller, at jo højere 
fremmedkapital desto lavere WACC.  

Hvis det antages at implementeringen af IFRS 16, skete for Norwegian, hvor Norwegian var 
fuldstændigt uden fremmedkapital, og blot holdt på en egenkapital på 1.705 mio. norske kroner, 
og der så blev tilføjet 35.438 mio. norske kroner, ville WACC for Norwegian under denne 
proposition se ud. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 4,6% ∙  9% +  95,4% ∙  3,86 % ∙  (1 − 22%)  =  3,29% 

Norwegians WACC i dette tilfælde på 3,29% er således ikke meget anderledes end den fastsatte 
WACC på 3,09 % ved den foretaget værdiansættelse. Dette skyldes naturligvis at flere af 
forudsætningerne er de samme, men også den finansielle gearing hos Norwegian både før og 
efter implementeringen af IFRS 16 er meget høj, ved hhv. 94- og 97% andel af fremmedkapital.  

5.2.3 M&M – Den statiske afvejningsteori 
 
Den tredje proposition er i en verden med både skat og konkursomkostninger, hvilket er mest 
relevant i forhold til ’den virkelige verden’, hvor Norwegian og IFRS 16 opererer.  

Modligiani og Millers tredje proposition bygger på, at i det fremmedkapital er billigere end 
egenkapital, samt renteskatteskjoldet for renteomkostninger giver en yderligere rabat, som også 
illustreret ved forrige afsnits beregning af WACC, bør man som virksomhed finansiere sin 
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kapital med så meget fremmedkapital som muligt, da dette teoretisk giver en lavere WACC og 
derved vil virksomheden blive mere værd.  

Udfordringen ved dette er dog, at ved særligt omkostningerne ved konkurs, bliver virksomheden 
ved jo højere gearing med fremmedkapital, i højere grad udsat for ’financial distress’.  

 Som benævnt tidligere, betyder jo mere fremmedkapital, jo flere løbende finansielle 
omkostninger og forpligtelser, som der løbende skal betales, og som betales før aktionærerne 
gør. Tilsvarende stiger risikoen for investorerne af egenkapital, da mængden af kapital der skal 
realiseres før de kan få andel heri, ved et eventuelt konkursbo stiger.  

Konsekvenser ved at en virksomhed også bevæger sig mod en financial distress, kan af indirekte 
karakter også benævnes, som bl.a. at driften forringes i det at ledelsen har travlt med at fokusere 
på overlevelse/undgå konkurs, frem for at reelt at lede virksomheden. Ydermere kan det betyde 
at kunderne således holder sig væk. Rygterne omkring en virksomheds økonomiske 
udfordringer, og at denne har høje finansielle forpligtelser i form af kreditorer og långivere, kan 
medvirke at kunder ikke ønsker at købe varer, for at undgå problemer med garantier, 
ombytninger af varer, reparationer m.v. Dette må især være en faktor for flybranchen, for det 
tidligere er kendt, at mange kunder har mistet sine flyrejser, som følge af et 
flyselskabskonkurs48. Tilsvarende vil potentielle rentable investeringer som har en nutidsværdi 
på over 0, en investering man normalt ville foretage, droppes fordi der er behov for likviditet til 
at opretholde driften og de tunge finansielle omkostninger. Salg af aktiver m.v. til under 
markedspris for at skaffe likviditet m.v. er en reaktion til financial distress. 

Alle disse risici der indtræder som følge af både direkte og indirekte konkursomkostninger, skal 
altså medtages i overvejelserne om yderligere finansiel gearing. 

Ved den statiske afvejningsteori er formålet at finde de ideelle punkt imellem fremmedkapital og 
egenkapital. 

 

 
Figur 6 – Kilde: G. Hawawini & C. Viallet – Finance for executives – 5.udgave – Kapitel 13 

                                                
48 https://finans.dk/erhverv/ECE11633126/talsmand-fra-spies-jeg-kan-godt-forstaa-hvis-vores-kunder-
foeler-sig-utrygge-og-bekymrede/?ctxref=ext 
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Som illustreret via figur 6, vil en tilgang af fremmedkapital tilskrive en værdi til virksomheden, 
hvor Y-aksen vil stige jo længere vi bevæger hos hen ad X-aksen. Der vil dog før eller siden 
komme et mætningspunkt, hvor financial distress får sin indvirkning.  

Ved financial distress, og en yderligere gearing af virksomhedens finansielle position, skal dette 
ses fra både investor og långivers synspunkt.  

En investor og indskyder af egenkapital, vil ved højere finansiel gearing påtage sig en risiko. For 
Norwegian er der, allerede inden implementeringen af IFRS 16 en høj gearing. Da disse tal er 
kendt, vil investors risikoprofil allerede være afspejlet i det anvendte beta fra Norwegian, da 
denne jo var udtryk for en teoretisk risiko i Norwegian som aktiv, hvorfor det underliggende 
risikotillæg er iboende heri.  

Det er vigtigt at holde for øje, at de foretaget kalkulationer på potentielle konsekvenser ikke er 
endelige, og tager udgangspunkt i efficiente markeder, men skal understøtte de effekter og 
overvejelser der bør foretages som følge af en yderligere gearing af et selskab. Markederne er 
ikke efficiente, og overall må det forventes at en finansiel gearing, vil kunne påvirke 
prisfastsættelsen af WACC, og derfor skal det overvejes om der i forbindelse med 
implementeringen af IFRS 16, blot kan antages at behovet for en større nutidsværdi i 
diskonteringen af cash flow, blot skal kunne findes i en residualeffekt og direkte antagelse af at 
WACC vil falde som følge af tilskrevne fremmedkapital. 

Selvom den yderligere finansielle gearing for Norwegian procentuelt er minimal, sker der en 
alligevel en fordobling af denne som følge af implementeringen af IFRS 16, da 
fremmedkapitalen går fra 37.972 mio. norske kroner til 73.410 mio. norske kroner. Man ville da 
argumentere for at denne massive tilgang af fremmedkapital, jo er lig med højere faste 
finansielle omkostninger som skal vedligeholdelse, og risiko for højere finansiel distress.  

Her er det vigtigt at huske på, at disse omkostninger allerede er en del af resultatopgørelsen, dog 
sker der blot en ændring i præsentationen og allokeringen, hvor at de går fra operationelle 
omkostninger til hhv. finansielle omkostninger og afskrivninger. Der sker blot en mindre 
forskydelse i forhold til amortiseringen, men det er jo tilsvarende påvist at cash flow trækket er 
uændret.  

Herudover ville man argumentere for, at de værdier der bl.a. er anvendt til indregningen af 
leasingaktiver under IFRS 16, er oplyste værdier for investorerne i markedet, samt långiverne af 
fremmedkapital, hvorfor at disse parter allerede er bekendt med leasingforpligtelserne, og 
derved er dette allerede medtaget i den indledningsvis beta og renteomkostning, som er 
fremfundet for bl.a. Norwegian.  

Da prisen for hhv. egenkapital og fremmedkapital, allerede er fastsat, og at der blot rykkes 
oplyste forpligtelser fra et noteværk i regnskabet, til en indregning på balancen, alene er en 
regnskabsmæssig præsentation, og at da der som følge heraf, ikke er nogen reel drifts- eller cash 
flow påvirkning, bør en værdiansættelserne være uændret.  
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Den underliggende driftsrisiko er uændret, og derved er risici for financial distress også, 
uændret. Forventningen til fremtidige udbytter m.v. ikke er ændret, og derved vil der ingen 
påvirkning være af denne nye gearing i relation til den statiske afvejningsteori.  

Derfor kan man trods diverse øvelser og beregninger med nøgletal m.v. netop argumentere for, 
at en tilskrivning af yderligere fremmedkapital som følge af IFRS 16, bør give den tilsvarende 
lavere WACC som skal opveje behovet for en højere diskonteret nutidsværdi.  

5.3 CAPEX  
 
I forlængelse af det illustreret forhold imellem equity value før og efter IFRS 16 i afsnit 4.5.4, bør 
geninvesteringer i leasingaktiverne afslutningsvis benævnes, da disse nøje bør overvejes, både i 
relation til dets renteudgifter og afskrivninger.  

Det har før implementeringen af IFRS 16, været en umiddelbar selvfølgelighed at såfremt 
løbende aktivitetsniveau skal opretholdes, skal der geninvesteres i anlæg under CAPEX, hvor de 
løbende afskrivninger har været anvendt som niveauet for geninvesteringer, som også illustreret 
ved tabel 22, 26 og 27.  

Udfordringen i relation til CAPEX og enterprise value og equity, som afhænger af hinanden, er 
at du i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 tilskriver en mængde rentebærende gæld, i 
form af leasingforpligtelsen: 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑎𝑛 𝑣æ𝑟𝑒 𝑁𝑃𝑉)  +  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 −  𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 

Denne gæld tillægges din enterprise value49 ved værdiansættelsestidspunktet. Da renter og 
afskrivninger, som antages løbende at skulle geninvesteres, allerede indgår i den totale gæld for 
værdiansættelsestidspunktet, som udgør del af din enterprise value, bør det da overvejes om den 
diskonteret værdi heri ikke allerede er at finde i enterprise værdien. 

 

Tabel 47 – Kilde: Egen tilvirkning 

For at illustrere overvejelser, er fire forskellige scenarier sat op, i forhold til fastsættelse af 
enterprise value. Da som beskrevet under afsnit 5.2, at underliggende risiko jo er uændret, må 
det forventes at equity value bør være den samme50.  

                                                
49 https://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp 
50 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/mergers-acquisitions/deloitte-nl-ma-
ifrs16-impactonbusinessvaluation1.pdf 



Side 71 
 

Enterprise value bør stige tilsvarende med den mere gæld der tilskrives som følge af IFRS 16, 
men equity value bør være uændret, som følge af uændret driftsrisiko i selskabet. 

Såfremt equity value er fastsat korrekt før IFRS 16, og denne forventes at skulle være lig med 
equity value efter IFRS 16 er implementeret, giver det nogle praktiske udfordringer og støj. 

Som det påvises i ovenstående tabel, vil man da argumentere for at geninvesteringerne i 
renterne ikke skal medgå, og skal der kun geninvesteres i afskrivninger, ligesom man ville gøre 
før IFRS 16.  Her var det påvist at ved dette cash flow var equity value på 37.916 mio. og derved 
tættest på vores ’target værdi’ som var 40.962 før implementering af IFRS 16. 

Dog må det konstateres at skulle samme equity value fortsat skal opnås i relation til CAPEX, bør 
der heller ikke ske en fuld geninvestering af samtlige afskrivninger. Udgangspunktet bør da være 
scenarie 2 i tabel 47, da denne er tættest på vores equity value før implementering af IFRS 16. 
Såfremt equity value her skal stige med ca. yderligere 3.000 mio. norske kroner, bør der ikke 
være fulde geninvesteringer i CAPEX i form af geninvesteringer lig med de foretaget 
afskrivninger. 

Dette strider dog imod, at der før IFRS 16 allerede der blev foretaget en fuld geninvestering i 
aktivers afskrivning, og det må så formodes at en del af disse aktiver, allerede består sig i 
forvejen indregnet finansiel leasing i relation til tidligere standard IAS 17. 

Afslutningsvis, kan det i forhold til behovet for vurdering om der til værdiansættelse skal ske en 
’frigivning’ af cash flow, er miss matchet imellem diskonteringsrenten på indregnet leasing aktiv 
og efterfølgende værdiansættelse. Antages det at et enkelt leasingaktiv skal værdiansættes efter 
reglerne i IAS 36, bør løbetiden i diskonteringsperioden således være identisk med 
leasingkontraktens.  

Et scenarie for det illustrative formål, kan være at en leasingkontrakt har en årlig ydelse på 
1.000 mio. norske kroner. Tilsvarende genererer det underliggende aktiv 1.000 mio. norske 
kroner i cash inflow. Umiddelbart går værdierne i nul, og intet nedskrivningsbehov gør sig 
gældende. 

For eksemplets formål, kan følgende nøgletal til indregning og måling listes op: 

- Egenkapital og fremmedkapital udgør hver 50% af samlede kapital. 
- Afkastkrav til fremmedkapital udgør fortsat 3,86% 
- Afkastkrav til egenkapital udgør fortsat 6.79% 
- Ydelse på leasingaktivet er 100 mio. norske kroner p.a. 
- Cash inflow på leasingaktiver er 100 mio. norske kroner p.a. 
- Kontrakten og derved aktivets levetid er 8 år. 

Ved indregningen af leasingaktivet, sker dette til den pågældende rente, hvilket umiddelbart på 
anslås til at være lig med fremmedkapital. Dette giver følgende diskonteringsperiode: 
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Tabel 48 – Kilde: Egen tilvirkning 

En samlet nutidsværdi og derved kostpris på 6.901 mio. norske kroner. 

Ved anvendelse af formel for WACC, vil det vægtede afkastkrav til værdiansættelse være 5,37%, 
og diskonteringsperioden til værdiansættelse vil se ud: 

 
Tabel 49 – Kilde: Egen tilvirkning 

Nutidsværdien ved værdiansættelsen bliver 6.536 mio. norske kroner af leasingaktivet, og der er  

et nedskrivningsbehov på 365 mio. norske kroner. 

Eksemplet her, kunne understøtte at der vil være et behov for at det frie cash flow efter 
implementeringen af IFRS 16, skal være højere end før implementeringen, uagtet om 
forventningen til løbende geninvestering. 

Udfordringen ved CAPEX er således lig med for WACC, at der umiddelbart mangler historisk 
data, til at kunne opgøre en reel CAPEX. 
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6. Konklusion 
 

Den overordnet effekt ved implementeringen af IFRS 16 er at der ikke skelnes imellem 
operationelle- og finansielle leasingaftaler, som IAS 17 gjorde. Som følge her af, skal alle 
leasingaftaler, dog med få undtagelser, indregnes i balancen.  

For virksomheder med mange operationelle leasingaftaler, vil implementeringen af IFRS 16 få 
store regnskabsmæssige konsekvenser, ved bl.a. især dets finansielle nøgletal som EBIT, 
EBITDA, balancesum m.v.  

Den finansielle gearing, og sammenspillet imellem egenkapital og fremmedkapital vil især blive 
mærkbart påvirket. For case virksomheden Norwegian, blev andelen af fremmedkapital således 
monetært fordoblet med 35.438 mio. norske kroner. 

Implementeringen af IFRS 16 giver en tilskrivning af leasingaktiver, som skal kunne indeholdes 
i en værdiansættelse – En tilskrivning leasingaktiver på 35.438 mio. norske kroner hos 
Norwegian, betyder at en værdiansættelse heraf bør være tilsvarende højere. 

EBITDA stiger markant som følge af IFRS 16, men det frie cash flow stiger ikke nødvendigvis 
som følge af det yderligere behov for likviditetstræk under CAPEX. Tilsvarende stiger EBIT og 
NOPAT. Dog stiger NOPAT ikke tilsvarende nok i forhold til det eventuelle cash flow behov der 
er i CAPEX, på baggrund af skatteeffekten, som der skal være til at kunne opretholde samme 
equity value. 

De nye aktiver leasingaktiver på balancen, giver tilsvarende større krav til cash flow i CAPEX, 
som følge af behovet for geninvesteringer til opretholdelse af driften, og det er derfor en praktisk 
udfordring at fastsætte det nye frie cash flow som følge heraf. Dette skyldes at cash flowet ret 
beset er uændret før og efter implementeringen af IFRS 16, fordi den underliggende drift er 
uændret, men regnskabsmæssigt sker der en forskel.  

Det synes bevist, at såfremt de nye aktiver skal kunne indeholdes i en værdiansættelse efter 
IFRS 16 er implementeret, skal der foretages nogle manuelle korrektioner til CAPEX, som ikke 
nødvendigvis er retvisende – Overordnet må det dog kunne konstateres at det frie cash flow, bør 
stige som følge af IFRS 16 på baggrund af højere EBITDA. 

Tilsvarende udfordringer gør sig gældende for WACC. 

Det argumenteres for at WACC bør falde som følge af en tilskrivning af fremmedkapital. Selvom 
en højere fremmedkapital, teoretisk burde betyde højere risiko for bagvedliggende investorer i 
både egenkapital og fremmedkapital, bør afkastkravet ikke stige. Den bør ikke stige, da den 
underliggende drift er uændret idet at der er ikke yderligere pres på indtjeningen. Risiko for 
financial distress i relation til den statiske afvejningsteori synes derfor ikke at være en ændret 
faktor. WACC vil som følge af implementeringen af IFRS 16 falde. 

Det synes dog tilsvarende at være bevist, at reduktionen i WACC, ikke kan opretholde de nye 
tilskrevne leasingaktivers værdi på balancen, uagtet hvordan fordelingen imellem 
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fremmedkapital og egenkapital er før og efter implementeringen af IFRS 16. Derfor er der 
ligesom ved CAPEX, antagelsesvist behov for manuelle korrektioner, som ikke nødvendigvis er 
retvisende. 

Disse manuelle korrektioner skal antagelsesvis være et mix af hhv. WACC og CAPEX, for at de 
nye værdier i form af leasingaktiverne, kan opretholdes på uændret niveau, som ved før 
implementeringen af IFRS 16. 

Dette betyder kort sagt, at der er en række praktiske udfordringer og mismatch imellem 
effekterne af IFRS 16, og tilsvarende principperne for værdiansættelse, også efter IAS 36. 

Det må afslutningsvis konkluderes, at forventningen til fremtiden i relation til værdiansættelse, 
vil være at når historisk data er tilgængeligt, kan budgettering og diskonteringsrente i praksis 
fastsættes mere præcist. 
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7. Perspektivering 
 
Afhandlingens indhold og konklusion lægger op til at der umiddelbart er en matematisk 
udfordring i forhold til at afbalancere risiko, og derved diskonteringsrenten, ved før og efter 
indregningen af IFRS 16. Driftsrisikoen i virksomheden er jo uændret, uagtet regnskabspraksis, 
hvorfor man kunne udfordre om det giver mening at bl.a. en reduktion i afkastkravet skal opveje 
tilskrivning af leasingaktiver.  

Øvrige værdiansættelsesmetodikker i bl.a. nøgletals multipler er afgrænset fra opgaven, men 
kunne for at enten understøtte eller mod argumentere udfordringerne ved værdiansættelse efter 
IFRS 16, blive inddraget.  

Der synes overordnet at være et mismatch imellem effekten af IFRS 16 og IAS 36, hvorfor det 
tilsvarende kunne overvejes, om det var tid til en fornyelse af IAS 36, da IAS 36 overordnet 
skærer de fleste aktiver ’over samme karm’, men dog alligevel udelukket en række aktiver. Bør 
der være undtagelsesregler til leasingaktiver i IAS 36? Omvendt så har det jo historisk kunne gå 
op i forhold til indregningen af finansielle leasingkontrakter, hvor cash flow her til således også 
har skulle overvejes. Er der i virkeligheden her, blot tale om en udfordrende overgangsperiode, 
indtil historiske niveauer kan opnås? 

Ligesom der er overgangsregler i forbindelse med indregningen af nye regnskabsstandard i 
relation til udarbejdelse af regnskab, bør der tilsvarende være det i korrelation til øvrige 
regnskabsstandarder? 

Løbende ændring i renterne for leasingaftalerne skal korrigeres i den efterfølgende mål af 
leasingaktiverne i IFRS 16, hvordan bør dette afspejle sig i den efterfølgende indregning? Samt 
med det nuværende renteniveau, hvorledes den korte statsobligationsrente og 
realkreditobligationsrente har bevæget sig under 0 procent, hvordan bør dette så håndteres i en 
situation med indregning og måling af leasingaktiver, og tilsvarende i den efterfølgende 
værdiansættelse? 

Afslutningsvis argumenteres det også at den underliggende driftsrisiko jo er uændret, hvorfor 
equity value tilsvarende burde være uændret. Men omvendt, kunne man udfordre, om 
implementeringen af IFRS 16, og de nye nøgletal der direkte opstår som følge heraf, måske er de 
retvisende nøgletal, og derfor burde equity value rent faktisk falde, som følge af den yderligere 
gearing og reelle behov for CAPEX? 

Overordnet er der i forlængelse af denne afhandling, fortsat en række overvejelser der kunne 
laves i relation til IFRS 16 og værdiansættelse, som har sin relevans både generel 
regnskabsmæssig øjemed og eventuelt opgavens konklusion. 
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