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1. Introduktion 

1.1. Indledning 

Leasing er gennem det sidste lange stykke tid begyndt at blive mere og mere attraktivt, både for store og små 

virksomheder. Leasing af driftsmidler kan være et godt alternativ frem for at købe. Leasing stiller ikke de 

samme kapitalkrav, som hvis virksomheden skal ud og købe driftsmidler, samtidig kan det være, at der er 

virksomheder med begrænsede finansieringsmuligheder, der derfor er tvunget til at lease. Leasing fremfor 

at købe driftsmidler giver også en større likviditet i virksomheden, og derfor skaber det et større økonomisk 

råderum for både små og store virksomheder. 

Leasing i dag behandles på to forskellige måder inden for den samme regnskabsstandard, IAS 171. Leasing 

ses enten som operationel eller finansiel. Der er en helt grundlæggende forskel på de to måder at behandle 

leasingkontrakter på, og det er, at ved finansiel leasing indregnes kontrakten direkte i årsrapportens balance, 

hvorefter der afskrives løbende på leasingkontrakten over perioden. Ved operationel leasing indregnes 

kontrakten ikke i årsrapportens balance, men leasingydelser bliver løbende omkostningsført i årsrapportens 

resultatopgørelse i takt med, at de forfalder, og virksomheden kan nøjes med at oplyse om leasingkontrakten 

og restværdien af kontrakten i årsrapportens noter. Det betyder, at regnskabsstandard IAS 17 tillader, at ikke 

alle virksomhedens forpligtelser indregnes i balancen, men at forskellige forpligtelser kan holdes udenfor og 

kun skal oplyses i noterne. 

Ovenstående regnskabsstandard har dog givet anledning til kritik fra forskellige interessenter. 

Interessenternes kritik går på, at regnskabsstandarden er for indviklet og ugennemsigtig, hvilket har 

resulteret i, at der er blevet foretaget justeringer og ændringer til IAS 17 ikke mindre end otte gange gennem 

de sidste 25 år2. Den store utilfredshed betød, at udarbejdelse af en ny leasingstandard blev tilføjet til IASB’s 

(International Accounting Standards Board) agenda i juli 2006. Det er IASB’s opgave at udarbejde nye 

regnskabsstandarder, da foreningen er ansvarlig for alle de internationale regnskabsstandarder, og den nye 

standard er blevet udarbejdet i et tæt samarbejde med FASB (Financial Accounting Standards Board), den 

amerikanske forening der er ansvarlig for alle amerikanske regnskabsstandarder. 

Samarbejdet mellem IASB og FASB resulterede i IFRS 16, der kom i første udkast den 19. marts 2009, hvor 

der var mulighed for kommentarer og bemærkninger, og standarden blev efterfølgende rettet igen den 21. 

juli 2011 og 16. maj 2013, for til sidst at blive offentliggjort den 13. januar 2016 med virkning fra 

regnskabsårets begyndelse den 1. januar 2019. Når IFRS 16 træder i kraft, vil alle leasingkontrakter skulle 

                                                           
1 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
2 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17  
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behandles som finansiel leasing. Det betyder, at de kontrakter, der efter IAS 17 bliver behandlet som 

operationel leasing, nu også skal indregnes som finansiel leasing, og det vil derfor ikke være muligt at holde 

leasingkontrakterne ude af balancen og kun nævne dem i noterne. Indregningen af leasingkontrakterne vil 

have en effekt på den samlede balance for selskabet og de nøgletal, der efterfølgende kan regnes. Kigges der 

på virksomheder med store operationelle leasingforpligtelser, så vil det betyde, at der skal indregnes 

væsentlige gældsposter. En virksomheden som Dampskibsselskabet Norden skriver i deres årsrapport for 

2016, at de har 1,247 mia.usd som operationelle leasingforpligtelser, og deres balancesum for samme år er 

1,301 mia.usd. De 1,247 mia.usd vil fra 1. januar 2019 skulle indregnes i balancen3.  

Fortalerne for IFRS 16 argumenterer, at årsrapporterne mellem de forskellige selskaber i samme branche nu 

vil være mere sammenlignelige, da alle virksomheder skal indregne deres leasingkontrakter på samme måde. 

Implementeringen af IFRS 16 vil betyde et øget arbejde for virksomhederne, da alle nuværende operationelle 

leasingkontrakter skal omregnes og indregnes til finansielle leasingkontrakter.  

I dette afsluttende projekt vil interessenternes udbytte af årsrapporterne forsøges undersøgt i forbindelse 

med implementering af IFRS 16. Derudover vil begrundelserne for udarbejdelsen af den nye 

regnskabsstandard berøres, med kommentering fra fagpersoner.  

Det udmunder sig til følgende problemformulering. 

 

1.2. Problemformulering 
For bedst at kunne belyse de rejste spørgsmål ovenstående skaber, er følgende hovedspørgsmål udarbejdet: 

 Hvordan vil interessenternes udbytte af årsrapporten påvirkes ved implementering af IFRS 16? 

1.2.1. Undersøgelsesspørgsmål 
For ved at kunne besvare hovedspørgsmålet er der blevet konstrueret følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvem er årsrapportens interessenter, og hvad giver årsrapporten af udbytte for de forskellige 

interessenter?  

 Hvordan behandles leasingkontrakter efter den nuværende regnskabsstandard IAS 17? 

 Hvilke områder vil blive berørt af den nye regnskabsstandard IFRS 16? 

 Hvilken effekt vil IFRS 16 have på Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016? 

 Hvad er fagpersoner og interessenters holdning til den nye regnskabsstandard IFRS 16?  

                                                           
3 https://www.ds-norden.com/public/dokumenter/reports/AR2016/NORDEN_AR16_DK.PDF 
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Undersøgelsesspørgsmålene vil blive behandlet i ovenstående rækkefølge. 

 

1.3. Metode 
1.3.1. Teori 
Hvert undersøgelsesspørgsmål har til opgave at være med til at besvare den overordnede 

problemformulering. Undersøgelsesspørgsmålene vil blive behandlet forskellige i forhold til metode. 

For at redegøre den teoretiske del vil store elementer af faget Eksternt Regnskab blive anvendt. Faget 

Eksternt Regnskab er med til at belyse, hvordan IAS 17 og specielt IFRS 16 regnskabsmæssigt skal behandles. 

Der vil blive brugt supplerende materiale til at beskrive den regnskabsmæssige behandling, det supplerende 

materiale kommer fra diverse andre bøger, internettet og statistikker. Der vil også blive anvendt empiri i 

forklaringen af den nye regnskabsstandard. 

Der vil blive brugt en eksplorativ linse i forbindelse med analysen af konsekvenserne ved den nye 

regnskabsstandard IFRS 16 og hvilken effekt, den vil have på fremtidige årsregnskaber, og den information 

og nytte, som interessenterne kan udlede. For at afdække konsekvenserne af den nye 

regnskabsskabsstandard vil der blive benyttet store mængder af empiri. Denne empiri vil være årsregnskaber 

og regnskabsskabsstandarder. Derudover vil der laves kvalitative analyser på udtalelser, kommentarer og 

høringsbreve i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af den nye IFRS 16.  

For at kunne besvare opgavens problemformulering bedst muligt bliver der brugt et praktisk eksempel fra 

virkeligheden, der både benytter sig af operationel og finansiel leasing. Virksomheden er Dampskibsselskabet 

Norden, der har en væsentlig mængde operationelle leasingforpligtelser. Den nye regnskabsstandard IFRS 

16 vil have fundamentale konsekvenser for de fremtidige årsrapporter for Dampskibsselskabet Norden, og 

belysningen af disse konsekvenser vil bidrage til besvarelsen af opgavens overordnede problemformulering. 

1.3.1.1. Deduktion, induktion og abduktion 
For bedst muligt at kunne besvare den overordnede problemformulering, er der både blevet benyttet 

deduktion, induktion og abduktion. 

1.3.1.1.1. Deduktion 
Deduktion er også kendt som bevisførelsens eller tænkningens vej. Deduktion betyder, at der med 

udgangspunkt i generelle principper drages konklusioner og enkelte hændelser4. Deduktion kommer til 

udtryk flere steder i opgaven, hvor teori er blevet behandlet for derefter at sige noget om enkelte hændelser. 

                                                           
4 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
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Det kan for eksempel være ved implementeringen af IFRS 16 for derefter at måle effekten på ny beregnede 

nøgletal for Dampskibsselskabet Norden. 

1.3.1.1.2. Induktion 
Induktion er også kendt som opdagelsens vej. Ved induktion tages der udgangspunkt i enkelte hændelser, og 

ud fra disse enkelte hændelser bliver der truffet en beslutning og en større generel mængde5. Induktion bliver 

benyttet i afgangsprojektet, der hvor få menneskers holdninger og kommentarer benyttes til at drage en 

generel konklusion vedrørende konsekvenserne af den nye regnskabsstandard IFRS 16.  

1.3.1.1.3. Abduktion 
Abduktion er en slutningsform, der anvendes, når vedkommende på baggrund af flere iagttagelser forsøger 

at opstille eller bygge en regel, teori eller generel forklaring om de pågældende iagttagelser. Med andre ord 

betyder det, at forskellige iagttagelser og observationen er med til, at der bliver draget en konklusion baseret 

ud fra de førnævnte iagttagelser og observationer. Abduktion er benyttet flere steder i afgangsprojektet, 

f.eks. ved læsning af diverse kommentarer og udkast af den nye regnskabsstandard. 

Det skal nævnes, at det kan være vanskeligt at skille deduktion, induktion og abduktion fra hinanden ved 

læsning af afgangsprojektet. De tre forskellige former er igennem afgangsprojektet brugt i sammenspil med 

hinanden, da de på mange måder komplementerer hinanden. Det er en cirkulær arbejdsproces, som ikke 

nødvendigvis har en ende, og derfor kan konklusionen og besvarelsen på problemformulering godt være 

anderledes, da vidensproduktionen ikke ophører, bare fordi afgangsprojektet afleveres.  

1.3.2. Dataindsamling 
Igennem afgangsprojektet er der blevet indsamlet forskellige data. Ved indsamlingen af disse data er 

indsamlingsteknikkerne inddelt efter to overordnede kriterier6: 

 Kvantitative og kvalitative. 

 Sekundære. 

1.3.2.1. Kvantitative og kvalitative data 
Kvantitative data repræsenteres ved tal, de kvalitative data repræsenteres ved alt andet, det kan f.eks. være 

tekst, film, fotos, objekter mv.7 I afgangsprojektet vil der både blive benyttet kvantitative og kvalitative data. 

De kvantitative data vil være Dampskibsselskabet Nordens årsrapport og nøgletal, og de kvalitative data vil 

hovedsageligt være regnskabsstandarder, udtalelser, kommentarer, høringsbreve og interviews. 

                                                           
5 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
6 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
7 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
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Det vurderes, at brugen af både kvantitative og kvalitative data giver de bedste forudsætninger for at besvare 

afgangsprojektets problemformulering.  

1.3.2.2. Primære og sekundære data 
Primære data er data, som undersøgeren selv har indsamlet, og sekundære data er data, som andre har 

indsamlet, f.eks. andre personer, institutioner, organisationer mv.8 

Den primære data kan virke mere præcis end den sekundære data. Det skyldes, at den primære data er 

indsamlet til det specifikke formål at besvare den underliggende problemformulering. Det betyder også, at 

der skal udvises en større mængde kildekritik ved anvendelse af sekundære data. 

Igennem afgangsprojektet vil der blive anvendt sekundære data i form af årsrapporter, offentlige publicerede 

regnskabsstandarder og interviews foretaget af andre personer. 

1.3.2.2.1. Primærdata-teknikker 
Der eksisterer to teknikker til at indsamle primærdata. De to teknikker inddeles i stimulusteknikker og ikke-

stimulusteknikker.  

1.3.2.2.1.1. Stimulusteknikker 
De tre stimulusteknikker er følgende9: 

 Spørgeteknikker. 

 Projektive teknikker. 

 Psykologiske test. 

1.3.2.2.1.2. Ikke-stimulusteknikker 
De to ikke-stimulusteknikker er følgende10: 

 Observationsteknikker. 

 Indirekte teknikker. 

1.3.2.2.2. Sekundærdata-teknikker 
Der skelnes mellem tre teknikker, når det kommer til sekundærdata11: 

 Procesdata. 

 Registerdata. 

 Forskningsdata. 

                                                           
8 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
9 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
10 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
11 Andersen, Ib: Den skinbarlige virksomhed 
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1.3.2.2.2.1. Procesdata 
Procesdata er data, som produceres løbende. Det kan være i tilknytning til løbende aktiviteter i samfundet 

eller i virksomheder. Den store forskel på procesdata og registerdata er, at procesdata ikke er registreret på 

samme måde som registerdata. I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen er der blevet 

indsamlet procesdata i form af diverse publikationer vedrørende IFRS 16. 

1.3.2.2.2.2. Registerdata 
Registerdata udarbejdes i forbindelse med registrering og styring, registerdata findes i statistiske databaser 

og andre statistikbureauer. I forbindelse med besvarelse af problemformuleringen er der blevet indsamlet 

registerdata som f.eks. årsrapporten fra Dampskibsselskabet Norden og generelle statistikker omkring 

udbredelsen af leasing i Danmark og resten af verden. 

1.3.2.2.2.3. Forskningsdata 
Forskningsdata er indsamlet af forskere, og forskningsdata kan komme fra universiteter og andre højere 

læreanstalter, ofte er dataen ikke 100 % afdækket. 

Der er ikke indsamlet eller anvendt forskningsdata i afgangsprojektet.  

1.3.3. Empiri 
I afgangsprojektet er der blevet brugt en bred vifte af forskellige former for empiri, der alle er blevet set 

kildekritisk på. De kilder, der er blevet benyttet, er bredt anerkendt, som f.eks. Børsen, International 

Accounting Standards Boards, FSR – Danske Revisorer mv. Derudover har der været stort fokus på at belyse 

både de positive og negative holdninger til den nye regnskabsstandard, og der er derfor blevet talt med 

interessenter, der både er for og imod IFRS 16, samtidig med at der er blevet fundet sekundærdata, der både 

taler for og imod IFRS 16. 

Ovenstående er blevet gjort i håbet om at give et så repræsentativt og nuanceret billede af konsekvenserne 

ved implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16 som muligt.  

1.3.3.1. Case-virksomhed 
For at besvare afgangsprojektets overordnede problemformulering er Dampskibsselskabet Norden valgt som 

case-virksomhed. Dampskibsselskabet Norden er en dansk rederivirksomhed og et af Danmarks ældste 

internationale arbejdende rederier med omkring 250 tørlast- og tankskibe sejlende i det meste af verden12. 

Dampskibsselskabet Norden er børsnoteret på NASDAQ OMX København, tidligere kendt som Københavns 

Fondsbørs. Det betyder, at Dampskibsselskabet Norden aflægger deres årsrapport efter IFRS. De nyeste 

årsrapport er for regnskabsåret 2016, og det er den, som er blevet anvendt i afgangsprojektet. 

                                                           
12 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
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Grunden til, at det lige er en shippingvirksomhed, som er blevet udvalgt som case-virksomhed, er, at skibe er 

yderst kapitalkrævende aktiver at eje. Det betyder, at Dampskibsselskabet Norden leaser store dele af deres 

skibe, og implementeringen vil have en stor effekt på deres kommende regnskaber. 

 

1.4. Kildekritik 
Information og materiale fra International Accounting Standard Board (IASB) er blevet brugt gentagende 

gange gennem opgaven, da det er dem, som udsteder de internationale regnskabsstandarder som IFRS 16. 

Materialet fra IASB vurderes at være af faglig høj kvalitet og vurderes samtidig for at være en uafhængig 

organisation uden krydsende interessekonflikter. Informationen vurderes derfor til at være korrekt og 

objektiv. 

Igennem afgangsprojektet er der blevet anvendt forskellige pensumbøger fra HD 2. del studiet. 

Pensumbøgerne vurderes til at være objektive og af høj faglig kvalitet, da de i et stort omfang videregiver 

allerede anerkendt information og teorier.  

Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 er ligeledes blevet brugt i afgangsprojektet. Årsrapporten 

er underskrevet af statsautoriseret revisor Bo Schou-Jacobsen og statsautoriseret revisor Rasmus Friis 

Jørgensen fra PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC er et af verdens største revisionshuse, hvilket giver et 

billede af, at oplysningerne i årsrapporten for regnskabsåret 2016 er retvisende og pålidelige. 

Af andre sekundære kilder er der blevet anvendt et bredt udsnit af artikler, fagbøger mv. Derudover er der 

blevet anvendt udgivelser fra de fire store revisionshuse og forskellige interesseorganisationer, hvor deres 

holdninger og kommentarer er blevet inddraget i den overordnede besvarelse. Disse udgivelser kan 

indeholde dele af forfatterens egne subjektive holdninger, men anses for at være generel vejledning til 

implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16.  

 

1.5. Afgrænsning 
For at fastholde fokusset på besvarelse af den overordnede problemformulering i afgangsprojektet er der 

blevet foretaget følgende afgrænsninger. 

Afgangsprojektet vil omhandle den regnskabsmæssige behandling af leasing efter IAS 17 og IFRS 16. Hvis der 

er anden lokallovgivning, der muliggør en anden form for behandling af leasing, vil det ikke blive behandlet.  

Afgangsprojektet vil se på konsekvenserne for leasingtager. Den nye regnskabsstandard IFRS 16 resulterer i, 

at leasingtager skal indregne alle leasingkontrakter som en leasingforpligtelse og et aktiv, der viser, at 
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leasingtager har brugsretten over det pågældende aktiv. Kravene til leasinggiver og leasinggivers regnskabs 

er stort set uændret fra IAS 17 til IFRS 16, hvilket betyder, at afgangsprojektet er afgrænset til kun at kigge 

på leasingtagers regnskab. 

Privatleasing vil ikke blive behandlet i afgangsprojektet, da privatpersoner ikke er underlagt regnskabspligt. 

Alle skatte- og momsmæssige problemstillinger forbundet med leasing vil ligeledes ikke blive behandlet. 

De mere avancerede indregningsforhold – gældende specifikke leasingformer såsom sale and leaseback og 

sub-leases – vil ikke blive behandlet i afgangsprojektet. Det samme gør sig gældende ved de 

problemstillinger, der opstår i forbindelse med investeringsejendomme og in-substance-fixed ydelser. 

Ovenstående behandles særskilt i regnskabsstandarder IFRS 16, men det vurderes, at hvis områder skulle 

behandles, ville afgangsprojektets blive for omfattende og for overfladisk. 

I forbindelse med implementeringen af IFRS 16 har IASB udarbejdet en række overgangsbestemmelser, som 

skal være med til at guide virksomhederne fra den gamle til den nye regnskabsstandard. 

Overgangsbestemmelser bliver behandlet kort i følgende afgangsprojekt. 

De førnævnte afgrænsninger vil ikke have betydning for besvarelse af afgangsprojektets problemstilling. 

 

2. Hvem er årsrapportens interessenter, og hvad giver årsrapporten af 

udbytte for de forskellige interessenter? 

 

2.1. Årsrapporten 

I fagmunde omtales det som en årsrapport og i daglig tale som et regnskab – to ord for samme ting. Der kan 

udarbejdes mange forskellige former for regnskaber, den største kategorisering er interne og eksterne – 

nedenstående beskæftiger sig med det eksterne. 

Regnskabets opgave – set med de samfundsmæssige briller – er at kommunikere virksomhedens evne til at 

udnytte finansielle og andre knappe ressourcer inden for en given periode. Denne kommunikation fra 

virksomhederne til samfundet og de specifikke interessenter sker på grundlag af et specifikt begrebsapparat 

og regelsæt, som er udviklet til netop dette formål. Processen kan kun lykkes, hvis begrebsapparatet og 

regelsættet er kendt af både afsenderen og modtageren. 
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Virksomhedens evne til at forvalte de knappe ressourcer er altafgørende. Ressourcerne er begrænsede, og 

behovet fra virksomhederne kan til tider være umætteligt. Virksomhedens regnskab fungerer på mange 

måder som måleapparat for, hvor godt forvaltningen af de knappe ressourcer sker. Denne måling kommer 

til udtryk i det godkendte regnskab. 

Målingen udtrykkes i form af forskellige finansielle oplysninger i regnskabet. Oplysningerne dækker 

forskellige forhold, blandt andet formue, finansiering og indtjening. Oplysningerne forsøger at afdække det 

informationsbehov, som samfundet har, og helt specifikt de interessenter, som har allokeret midler eller 

overvejer at allokerer midler i den pågældende virksomhed. Det kan f.eks. både være nuværende og 

potentielle ejere – bedre kendt som investorer – og det kan være forskellige långivere – banker og andre 

kreditinstitutioner. Dertil kan det være kunder, leverandører, ansatte og nuværende eller kommende 

alliancepartnere13. 

Virksomhedens regnskab har en stor indflydelse for de allokeringsbeslutninger ovenstående interessenter 

træffer. Det betyder, at jo mere gennemsigtig de forskellige formue-, finansierings- og indtjeningsforhold er, 

jo bedre chance har interessenter, når det kommer til at allokere deres ressourcer derhen, hvor de har de 

bedste indtjeningsmuligheder, og væk fra de virksomheder og måske hele brancher, hvor der er begrænsede 

eller ingen indtjeningsmuligheder. 

Fordelingen af knappe ressourcer i samfundet, sker blandt andet på baggrund af de oplysninger som 

virksomhederne oplyser i deres årsrapport. Ressourcerne der tildeles er med til, at sikre en 

velstandsfremgang for samfundet, men også virksomhedsejerne. For at sikre, at denne fordeling sker korrekt, 

er det yderst vigtigt, at virksomhederne overholder forskellige reguleringer og krav.  

2.1.1. Regnskabsregister, -regulering og -krav  

Samfundets ressourceallokering afhænger i stor grad af den regnskabsinformation, som virksomhederne i 

samfundet præsenterer i deres årlige årsrapporter. Årsrapporterne er med til at skabe en effektiv 

ressourceallokering i samfundet. For at årsrapporten kan bruges af samfundet til en effektiv og optimal 

ressourceallokering, er det vigtigt, at årsrapporterne opfylder en lang række regler. Det vil sige, at 

årsrapporten er underlagt en stor offentlig regulering, der betyder, at de offentliggjorte årsrapporter på 

mange måder er sammenlignelige. Alle samfundets borgere har lige adgang til de offentliggjorte årsrapporter 

og er med til at udligne eventuelle indkomstmæssig ulighed, hvis f.eks. dem med en højere indtjening havde 

adgang til ekstra data og information end dem med en lavere indkomst14.  

                                                           
13 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
14 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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Den lige adgang til virksomhedernes årsrapporter og de informationer, der står i dem, er ikke ensbetydende 

med, at de kan bruges til beslutningsformål. For at årsrapporterne kan anvendes til beslutningsformål, 

kræver det, at de opfylder forskellige kvalitetskrav. I fagmunde er disse kvalitetskrav beskrevet som en 

generalklausul, der har betegnelsen: 

Et retvisende billede (true and fair view) 

Alle danske virksomheder, som er underlagt af dansk regnskabslovgivning, er ansvarlig for, at den årsrapport, 

der bliver offentliggjort, giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og finansielle situation for 

det foregående regnskabsår og det kommende regnskabsår. Generalklausulen har til opgave at sikre, at 

regnskaber ikke manipulerer og misinformerer de nuværende og potentielle interessenter. Den overordnede 

generalklausul har en række konkrete kvalitetskrav, som oplysningerne i årsrapporterne skal opfylde15: 

 Forståelige. 

 Relevante. 

 Valide (gyldige). 

 Sammenlignelige. 

IASB har udarbejdet rammeværktøjet Conceptual Framework for Financial Reporting, der blandt andet er 

med til at give en beskrivelse af de ovenstående kvalitetskrav.  

2.1.1.1. Forståelige 

Det er vigtigt, at virksomhederne klassificerer, karakteriserer og præsenterer oplysningerne i årsrapporten, 

så de fremstår klare og let forståelige, samtidig skal virksomhederne være konsekvent med, hvad der tages 

med, og hvad der ikke tages med. Det kan dog skabe udfordringer for virksomhederne, da der kan være 

fagspecifikke problemstillinger eller fagspecifik information, der i sagens natur er kompleks og ikke kan gøres 

nemmere at forstå for regnskabsbrugere. Hvis de informationer ikke blev oplyst i årsrapporten, så ville de 

overordnede finansielle oplysninger måske være nemmere at forstå. Men det ville samtidig gøre årsrapporter 

ufuldstændige og kunne risikere at være vildledende over for regnskabsbrugerne og betyde, at 

generalklausulen ikke bliver overholdt16.  

Det betyder, at alle relevante informationer medtages i årsrapporten, også selvom der er risiko for, at de kan 

virke komplekse for nogle af regnskabsbrugerne. De regnskabsbrugere ser man som udgangspunkt bort fra i 

rammeværktøjet, da det menes, at virksomhedernes årsrapporter udarbejdes for brugere, der som minimum 

                                                           
15 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
16 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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har en rimelig viden om de forretningsaktiviteter og økonomiske aktiviteter, som den pågældende 

virksomhed beskæftiger sig med. 

2.1.1.2. Relevante 

Relevante finansielle oplysninger i virksomhedernes årsrapporter er med til at gøre en forskel i de 

beslutninger, som interessenterne foretager. Der er ingen garanti for, at interessenterne vælger at benytte 

sig af oplysningerne i årsrapporten, da de måske allerede kendte til dem, eller hvis de ikke finder 

oplysningerne relevante17. 

De finansielle oplysninger i virksomhedens årsrapport er relevante, hvis de har enten forudsigelig værdi 

(predictive value), bekræftende værdi (confirmatory value) eller begge dele. 

Finansielle oplysninger kan have forudsigelig værdi, hvis de kan bruges som input i processer, som 

interessenterne foretager, når de forsøger at forudsige fremtidige resultater. De finansielle informationer 

behøver ikke at være forudsigelser eller prognoser i sig selv for at have forudsigelig værdi. Informationerne 

har forudsigelig værdi, hvis de indgår i interessenternes egne forudsigelser og prognoser. 

Finansielle oplysninger har bekræftende værdi, hvis de er med til at give feedback – bekræfter eller ændrer 

– tidligere evalueringer. 

Den forudsigelige værdi og bekræftende værdi er på mange måder indbyrdes forbundne. Det betyder, at hvis 

de finansielle oplysninger har en forudsigelig værdi, så vil de ofte også have en bekræftende værdi. Et 

eksempel kan være variable omkostninger for indeværende år. De variable omkostninger for indeværende 

år kan bruges som input til en prognose, der vedrører de variable omkostninger i de kommende år, samtidig 

kan de variable omkostninger for indeværende år bruges til at se, hvordan prognosen for indeværende år 

var. De variable omkostninger for indeværende år kan derfor hjælpe med at konkludere på den prognose, 

der alle var lavet for det år, og bruges til at forbedre prognoserne for fremtidige år. 

2.1.1.3. Valide (gyldige) 

De oplysninger, der fremgår af årsrapporten, kan være mere eller mindre relevante alt efter, hvem 

interessenterne er. Det er ikke alle oplysningerne i årsrapporten, der bliver brugt til beslutningsformål. 

Oplysningerne vil heller ikke blive benyttet, hvis ikke regnskabsbrugerne har tillid til de oplysninger, der står 

i årsrapporten. Det betyder, at oplysningerne i årsrapporten skal vise de økonomiske forhold, som gør sig 

                                                           
17 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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gældende i virkeligheden for virksomheden, og oplysningerne skal være valide og gyldige. De aktiver og 

passiver, der er oplyst i årsrapporten, skal afbilde reelle aktiver og forpligtelser i virkeligheden18.  

Verificerbarheden af oplysningerne hjælper regnskabsbrugerne med at sikre, at informationen 

repræsenterer den konkrete virkelighed, og de verificerbare oplysninger betyder, at kyndige og uafhængige 

observatører vil kunne nå til enighed et langt stykke hen ad vejen omkring de oplyste informationer. Det er 

dog ikke alle oplysningerne, hvor det nødvendigvis er et resultat, der er det rigtige. Der kan forekomme 

områder i årsrapporten, hvor der anvendes kvalificerede skøn, og her vil en række mulige mængder, beløb 

mv. være valide og verificerbare. 

Verifikation kan tage to former, direkte og indirekte. Direkte verifikation kan for eksempel være ved direkte 

observationer. Det åbenlyse eksempel er likvider. Likvider kan verificeres ved direkte observation i form af 

at tælle dem. Den direkte observation ved f.eks. optælling af den samme kassebeholdning af tre uafhængige 

observatører burde meget gerne give det samme resultat alle tre gange. Indirekte verifikation er på mange 

måder anderledes end direkte verifikation. Her kan observationerne gå ud på at tjekke input i en model, 

formel eller teknikker og genberegne output ved at bruge den samme teknik. Et eksempel på indirekte 

verifikation kan være at beregne den regnskabsmæssige værdi af en virksomheds lagerbeholdning. Her vil en 

kontrol af input – mængder og priser – og derefter en genberegning af output ved brug af virksomhedens 

egne omkostningsstrøms forudsætning – det kan f.eks. være FIFO-metoden – give en lagerbeholdningsværdi, 

der på mange måder skal svare til det, som virksomheden selv er kommet frem til. 

2.1.1.4. Sammenlignelige 

Beslutningstagere og interessenter har i mange tilfælde brug for at kunne sammenligne de oplysninger, som 

står i virksomhedens årsrapport. Sammenligningen kan være virksomheden over en årrække og kendt som 

tidssammenhæng, eller det kan være mellem forskellige virksomheder et givet år 

(virksomhedssammenligning). Sammenligning er et af de vigtigste krav, som regnskabsbrugerne stiller til 

regnskabspraksissen19. 

Interessenterne bruger sammenligneligheden, når de skal træffe beslutninger. De beslutninger, som 

interessenterne træffer, er et valg mellem forskellige alternativer, beslutningerne kan f.eks. være, om de skal 

sælge eller holde deres investering eller investere i den ene eller den anden virksomhed. Det betyder, at de 

finansielle oplysninger, som Virksomhed 1 og Virksomhed 2 giver i deres årsrapport, har mere nytte, hvis det 

er muligt at sammenligne dem med hinanden. 

                                                           
18 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
19 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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Sammenligneligheden i virksomhedens årsrapport udgør en kvalitativ egenskab. Sammenligneligheden gør 

det muligt for interessenterne at identificere og forstå ligheder blandt forskellige elementer. 

Sammenligneligheden er i modsætning til de andre kvalitative egenskaber ikke noget, der kun vedrører et 

element, men derimod kræver mere end et element. 

For at årsrapporterne er sammenlignelige, kræver det konsistens. Konsistens og sammenlignelighed er ikke 

det samme. Konsistens drejer sig om, at bruge den samme metode fra post til post fra periode til periode i 

virksomhedernes årsrapport. Derudover kræver det, at de forskellige virksomheder benytter sig af den 

samme metode. Målet er, at årsrapporterne er sammenlignelige, og konsistent hjælper virksomhederne med 

at nå frem til målet. 

Hvis virksomhederne opfylder de andre punkter i generalklausulen, vil sammenlignelighed være opfyldt et 

langt stykke hen ad vejen, da virksomhedernes årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedernes 

økonomiske situation. 

 

2.2. Interessenterne 

Det er en forudsætning af ovenstående kvalitetskrav er opfyldt, for at regnskabsbrugerne kan bruge 

virksomhedernes årsrapporter til beslutningsformål. Interessenter, regnskabsbrugere og interessegrupper vil 

i følgende afsnit blive brugt uafhængigt af hinanden, og de dækker alle over samme gruppe mennesker20. 

                                                           
20 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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2.2.1. Primære interessenter 

Virksomheden har i sig selv ikke evnen til at træffe beslutninger, og virksomheden har heller ikke mulighed 

for at sætte målsætninger for sig selv, det er kun personer, som kan gøre det. De personer, som træffer 

beslutningerne og sætter målene i virksomheden, er dem, vi anser for at være de primære interessenter. 

Disse primære interessenter er ressourceejere, der alle stiller deres ressourcer til rådighed for virksomheden, 

så der kan skabes produktion og salg. Ressourceejerne forventer til gengæld at modtage en del af den 

fremtidige værditilvækst som betaling for de ressourcer, de stiller til rådighed. Dette sammenspil mellem 

virksomheden og interessenter ses ofte i en koalitionsmodel:  

Ejerne stiller deres kapital til rådighed ved at indskyde kapital og forventer efterfølgende at modtage udbytte 

som belønning. Ledelsen og medarbejderne leverer deres arbejdskraft og forventer at modtage en løn 

tilsvarende den arbejdskraft. Leverandører leverer råmateriale, maskiner mv. og forventer at modtage en 

betaling for ovenstående vare samt en avance. Kunder køber produkterne og har specifikke forventninger til 

det, de modtager. Det offentlige stiller forskellige faciliteter til rådighed som uddannet arbejdskraft, 

infrastruktur mv. og forventer, at virksomheden betaler skat til det offentlige. Alle kategorierne er 

nødvendige, da det er sammenspillet imellem, der sikre koalitionens og i sidste ende virksomhedens 

overlevelse. 

Figur 1: Elling, Jens O.: Finansiel rapportering 



Side 19 af 64 
 

Ressourceejerne bestemmer selv, om de ønsker at deltage i koalitionen eller ej. Deltagelsen afhænger af, 

hvilke mål ressourceejerne har. Ejere (investorer) har mulighed for at investere i andre virksomheder. 

Kunderne kan købe andre produkter, og medarbejderne kan finde et andet arbejde mv.  

De forskellige ressourceejeres målsætninger vil mange gange være i konflikt med hinanden. Et eksempel på 

det kan være, at ejerne af virksomheden ønsker at modtage størst muligt udbytte, og medarbejderne ønsker 

størst mulig løn. Det, som er med til at afgøre ovenstående konflikt, er koalitionsdeltagernes relative 

styrkeforhold. Det er det relative styrkeforhold, som er med til at fordele den værditilvækst, der sker i 

organisationen. Hvis der er knaphed på ressourcen medarbejdere, vil de stå relativt stærke end de andre, og 

det vil have en afgørende betydning. 

2.2.2. Sekundære interessegrupper 

Den anden interessegruppe, også kaldet den sekundære interessegruppe, er noget bredere end den 

primære. Den sekundære interessegruppe omfatter alle dem, der indirekte bliver påvirket af den 

pågældende virksomheds ressourceforvaltning. Det kan f.eks. være lokalsamfundet, konkurrenter, 

fagforeninger, forbruger, miljø- og erhvervsorganisationer og kommende generationer. Alle disse grupper 

påvirkes indirekte af virksomhedens ressourceforvaltning. De sekundære interessegrupper kan ligesom de 

primære have et informationsbehov hos virksomhederne. Det betyder, at de sekundære interessegrupper 

også kan være regnskabsbrugere. De sekundære interessegruppers behov kan afdækkes af virksomhedernes 

årsrapport, men ofte vil informationsbehovet blive afdækket af ledelse og ledelsens egen interesse i at 

fremstå åben og gennemsigtig 21. 

 

2.3. Regnskabsbrugere og deres informationsbehov 

2.3.1. Interne og eksterne regnskabsbrugere 

Der skelnes mellem to former for regnskabsbrugere, interne og eksterne. De interne regnskabsbrugere er 

ledelsen og direktionen i virksomheden, og de har mere information til rådighed end de eksterne 

regnskabsbrugere. De interne regnskabsbrugere forsøger at styre den økonomiske retning af virksomheden 

og opfylde de målsætninger, som er blevet sat for virksomheden. Forskellen mellem de interne og eksterne 

regnskabsbrugere er, at de interne forsøger at opfylde de mål, der sat for virksomheden, hvorimod de 

eksterne forsøger at opfylde deres egne mål. Det skal dog siges, at i virkelighedens verden er det ikke helt så 

sort eller hvidt. I virkeligheden kan regnskabsbrugerne både være interne og eksterne. 

                                                           
21 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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De eksterne regnskabsbrugere står udenfor virksomheden og kigger ind. Her anser IASB kapitalindskyderne 

og investorerne som den væsentlige eksterne regnskabsbrugergruppe. På baggrund af IASB’s antagelse 

bruges det perspektiv på den finansielle rapportering, der kaldes shareholder-perspektivet. Det betyder, at 

investorernes informationsbehov anses for at være så stort, at når det er dækket, så er alle kapitalindskyders 

behov dækket.  

 2.3.2. Informationsbehov 

Interessenternes informationsbehov forsøges afdækket via virksomhedens årsrapport. Informationsbehovet 

er forbundet med tre beslutningsopgaver, som interessenter kan stå overfor22: 

1) Placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer (prognoseopgaven). 

2) Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer (kontrolopgaven). 

3) Fordeling af virksomhedens ressourcer (fordelingsopgaven). 

Det er ovenstående opgaver, som interessenterne ønsker, at virksomhedens årsrapport kan hjælpe dem med 

at svare på. 

2.3.2.1. Prognoseopgave 

Prognoseopgaven går ud på, at investorer, leverandører og ansatte vælger at allokere og placere deres egne 

midler og ressourcer i virksomheden i håbet om et afkast. Investorerne, leverandørerne og de ansatte gør 

det på baggrund af virksomhedens fremtidige indtjening, likviditet, risiko og beskæftigelse. Den information 

efterlyses i virksomhedens årsrapport. Virksomhedens årsrapport kan være med til at forbedre de 

muligheder, som interessenterne har for at foretage kvalificerede skøn over virksomhedens fremtidsudsigter.  

Interessenterne kan forsøge at finde ud af, hvordan de fremtidige nettopengestrømme vil være i 

virksomheden. Dataen, som danner grundlag for prognosen, kan findes i virksomhedens formueforhold i 

balancen, oplysningerne i resultatopgørelse, årsrapportens pengestrømsopgørelse og andre finansielle 

oplysninger. Ligeledes kan informationsperspektivet og målingsperspektivet anvendes, når prognosen skal 

udarbejdes. 

2.3.2.2. Kontrolopgaven 

Prognoseopgaven er fremadrettet, hvorimod kontrolopgaven er bagudrettet. Kontrolopgavens 

informationsbehov er bagudrettet, idet investorer, leverandører, medarbejder mv. efterlyser oplysninger i 

årsrapporten, der beskriver, hvilke ansvarlighed ledelse har udvist i den måde, de har forvaltet de ressourcer, 

                                                           
22 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 
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der er blevet stillet til rådighed for virksomheden. Set fra et ejersynspunkt, bliver der kigget på, om 

egenkapitalen er intakt, og om forvaltning har været effektiv i perioden.  

I dag er det ikke kun ejernes egenkapital, der kontrolleres, andre interessegrupper ser også på, hvordan 

virksomheden har vist miljømæssig og social ansvarlighed, også kendt som corporate social responsibility. I 

dag skal virksomhederne også rapportere om miljø, etik, sociale forhold, produktion, arbejdsmiljø og meget 

mere. De største virksomheder skal også forklare, hvordan de opfylder deres ansvar over for samfundet. 

2.3.2.3. Fordelingsopgaven 

Fordelingsopgaven er rettet mod de fordelingsbeslutninger, som ledelsen tager internt i virksomheden. 

Oftest er beslutningerne baseret på kontraktbasis. Oftest bruges fordelingsopgaven, når der skal fordeles 

udbytte mellem de forskellige aktionærer i virksomheden, tantieme til bestyrelsen eller en bonus til de 

ansatte. 

Ofte har långivere forskellige minimumskrav til virksomhedens likviditet, soliditet mv., og disse oplysninger 

bliver beregnet på baggrund af de oplysninger, som virksomheden oplyser i deres eksterne årsrapport. 

 

2.4. Delkonklusion 

Virksomhedernes årsrapport kan tage to former, en intern årsrapport og en ekstern årsrapport. Den eksterne 

årsrapport er den, som samfundet og omverden ser på. Virksomhederne forsøger at kommunikere deres 

evner til at forrente investeret kapital, overholdelse af samfundsansvar og evnen til at forvalte knappe 

ressourcer. Disse evner kommer til udtryk i de forskellige finansielle oplysninger i årsrapporten. Disse 

oplysninger bruges af forskellige interessenter som kunder, leverandører, investorer, ansatte samt 

nuværende og kommende alliancepartnere. 

For at de forskellige interessenter kan bruge årsrapporten til at få opfyldt deres informationsbehov, er det 

nødvendigt, at årsrapporterne overholder en række fælles krav. Det vigtigste kvalitetskrav er, at årsrapporten 

giver et retvisende billede af selskabets finansielle situation. Derudover skal årsrapporterne være forståelige, 

relevante, valide og sammenlignelige. 

Årsrapportens interessenter kan opdeles i primære og sekundære. De primære kan være ejere, kunder, 

leverandører mv. De forskellige primære interessenter har forskellige målsætninger, og de vil ofte være i 

konflikt med hinanden, f.eks. vil medarbejderne gerne have mest mulig i løn, og ejerne vil gerne have mest 

muligt i udbytte. De sekundære interessegrupper er noget bredere og dækker over lokalsamfundet, 
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konkurrenter, fagforening mv., og de sekundære interessegruppers informationsbehov kan ofte kun 

afdækkes, hvis ledelsen vælger at dele disse oplysninger i årsrapporten. 

Årsrapporten er med til at hjælpe at opfylde tre beslutningsopgaver, prognose-, kontrol- og 

fordelingsopgaven.  Prognoseopgaven er fremadrettet og ser på fremtiden, kontrolopgaven er bagudrettet 

og ser på fortiden, og fordelingsopgaven ser på, hvordan den interne ledelse skal fordele udbytter, bonusser 

mv. Årsrapporten forsøger at kunne svare på alle de oplysninger, som den interne og eksterne 

regnskabsbruger har brug for.  

 

3. Hvordan behandles leasingkontrakter efter den nuværende 

regnskabsstandard IAS 17? 

 

3.1. En introduktion til leasing 

Leasing er en relativ ny finansieringsform, som giver virksomhederne mulighed for at investere i et aktiv uden 

at skulle binde den samme mængde kapital, som et traditionelt køb kræver. Hvis en virksomhed vælger at 

lease et aktiv, vil der blive indgået en leasingkontrakt mellem leasingtager og leasinggiver. Den Europæiske 

Unions Tidende definerer en leasingkontrakt som følende: 

”A lease is an agreement whereby the lessor conveys to lessee in return for a payment or series of payments 

the right to use an asset for an agreed period of time23.” 

Ovenstående betyder, at leasingtager overtager brugsretten af aktiver for en aftalt periode mod en betaling 

eller en række betalinger til leasinggiver. 

Det aktiv, som leasingtager leaser, vil alt efter aftalens omfang skulle indregnes i virksomhedens balance eller 

oplyses i noterne, og det afhænger af, hvordan leasingkontraktens regnskabsmæssigt skal behandles – mere 

herom senere. Problemstillingen opstår dog kun, hvis det leasede overfylder kravet om at være et aktiv: 

”Assets are resources controlled by an entity as a result of past events and from which future economic 

benefits or service potential are expected to flow to the entity24.” 

                                                           
23http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/management/accountingframework/EU%20Accounting%20R
ule%208.pdf 
24http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/management/accountingframework/EU%20Accounting%20R
ule%208.pdf 
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Ovenstående betyder, at et aktiv skal være under kontrol af virksomheden som et resultat af tidligere 

hændelser og bringe fremtidige økonomiske fordele til virksomheden. 

Modposten til det aktiv, som leasingkontrakten giver, er en forpligtelsen i noterne eller i balancen, og 

forpligtelsen er de omkostninger, som leasingtager påtager sig ved at indgå leasingaftalen med leasinggiver. 

En forpligtelsen defineres som: 

”Finansielle forpligtelser er defineret som en aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til 

tredjemand, eller aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der 

kan være ugunstige25”. 

3.1.1. Leasingaftale illustreret 

For at give et mere illustrativt eksempel på ovenstående forklaringer vil der blive opstillet en fiktiv 

leasingaftale. Eksemplet vil ikke skelne mellem operationel og finansiel leasing, da begge former har en del 

overlappende elementer. Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler vil blive beskrevet senere i 

projektet. 

Når leasingtager vælger at indgå i en leasingaftale med leasinggiver, så forpligter leasingtager sig samtidig til 

at skulle betale en række fremtidige pengestrømme. Pengestrømmene er både positive og negative, og det 

første år ved indgåelse af aftale er pengestrømmen positiv, og de efterfølgende år vil pengestrømmene være 

negative. Grunden til, at pengestrømmene bliver negative, er, at der i de efterfølgende år skal betales 

leasingydelser til leasinggiver.  

Dataen, der anvendes til eksemplet, er følgende: 

Kostpris 1.000.000 kr. 

Levetid 5 år 

Årlig ydelse 100.000 kr. 

Aftalens periode 10 år 

                                                           
25 Elling, Jens Oluf: Finansiel rapportering - teori og regulering, 4. udgave 2017 



Side 24 af 64 
 

Ovenstående data betyder, at det aktiv, leasingtager leaser, har en kostpris på 1.000.000 kr., og aktivets 

levetid er 5 år, og den årlige ydelse, som leasingtager skal betale til leasinggiver, er 100.000 kr., og aftalen 

strækker sig over 10 år. Denne aftale giver følgende pengestrømme for leasingtager: 

 

Det er leasinggiver, der udarbejder den leasingkontrakt, som danner grundlag for ovenstående aftale. 

Leasingtager vil, efter leasingkontrakten er underskrevet, indregne værdien af kontrakten i balancen eller 

oplyse det i noterne i årsrapporten. Når leasingaftalen er underskrevet af både leasingtager og leasinggiver, 

vil leasingtager overtage brugsretten til aktivet, men det er leasinggiver, der har ejendomsretten til aktivet 

under leasingperioden – i vores eksempel 10 år. Det eneste, som ikke overgår til leasingtager, er 

ejendomsretten, brugsretten og finansielle risici, som alle ligger hos leasingtager, og det er en af grundene 

til, at den leasede maskine, bil mv. skal klassificeres som et aktiv. Her skelnes der dog mellem operationel og 

finansiel leasing. 

 

3.2. IAS 17 Leases 

3.2.1. International Accounting Standards Board 

Alle de internationale regnskabsstandarder (IAS) udarbejdes af den internationale standardudstedende 

organisation (IASB). IASB startede med at hedde International Accounting Standards Committee (IASC) og 

blev oprettet i 1973 af 10 lande. I dag er IASB noget større, end hvad IASC var tilbage i 1970’erne. IASB består 
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Figur 2: Egen tilvirkning 
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i dag af mere end 100 medlemslande og samarbejder med flere internationale organisationer. IASB’s officielle 

formål er: 

”To develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable, enforceable and globally 

accepted financial reporting standards based upon clearly articulated principles. These standards should 

require high quality, transparent and comparable information in financial statements and other financial 

reporting to help investors, other participants in the world’s capital markets and other users of financial 

information make economic decisions26.” 

Inden IASC blev grundlagt, havde alle lande deres egne regnskabsstandarder. En af IASC’s største 

udfordringer i starten var at udforme internationale regnskabsstandarder, der tilgodeså alle de enkelte lande. 

Det resulterede i, at ikke alle lande fulgte IASC’s regnskabsstandarder, men at der var andre, som valgte at 

følge den amerikanske regnskabsstandard udarbejdet af Financial Accounting Standards Board (FASB). Det 

betød, at der stadig ikke var den ensartethed, som IASC ønskede. Det betød ligeledes, at IASC i 2001 nu under 

navnet IASB begyndte at udarbejde nye internationale regnskabsstandarder, som vi i dag kender som IFRS, 

men dengang var kendt som IAS. 

3.2.2. Formål 

Formålet med regnskabsstandard IAS 17 er: 

”Formålet med denne standard er at foreskrive en hensigtsmæssig regnskabspraksis for leasingtager og 

leasinggiver smat angive de oplysninger, der skal gives i forbindelse med leasingkontrakter27.” 

Standarden fokuserer både på leasingtager og leasinggiver, hvor der i afgangsprojektet kun kigges på 

leasingtagers side. 

3.2.3. Anvendelsesområde 

Regnskabsstandarden finder anvendelse på de leasingaftaler, hvor leasinggiver overdrager brugsretten til 

leasingtager. Som nævnt tidligere overdrages ejendomsretten ikke til leasingtager. Der er følgende 

undtagelser, hvor standarden ikke finder anvendelse på den regnskabsmæssige behandling: 

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

regenererende ressourcer. 

b) licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter og 

copyrights. 

                                                           
26 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
27 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
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Regnskabsstandarden finder ikke anvendelse som målingsgrundlag for: 

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

investeringsejendomme (jf. IAS 40 Investeringsejendomme) 

b) investeringsejendomme, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (jf. IAS 

40) 

c) biologiske aktiver, som besiddes af leasingtager gennem en finansiel leasingkontrakt (jf. IAS 41 

Landbrug) 

d) biologiske aktiver, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (jf. IAS 41). 

Et af de store kritikpunkter for IAS 17 er, at der i regnskabsstandarden står: 

”… Denne standard finder ikke anvendelse på aftaler, der er servicekontrakter28…” 

Servicekontrakter skal ses som værende anderledes end leasingkontrakter, hvilket det på sin vis også er. Dog 

kan servicekontrakter indeholde punkter og betingelser, der gør, at de får karakteristika af en 

leasingkontrakt, og derfor er det ikke muligt at klassificere en servicekontrakt udelukkende på kontraktens 

titel, men på indholdet af kontrakten. Denne vurdering af indholdet af aftalen er subjektiv og har givet 

anledning til stor kritik af IAS 17. 

3.2.3.1. IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 

Da det ikke altid er entydigt, om en kontrakt er en leasingkontrakt eller ej, så er der blevet udarbejdet et 

fortolkningsbidrag af IASB kaldet IFRIC 4 Determining whether an Arrangement Contains a Lease. IFRIC 4 

ligger stor vægt på, at det ikke er kontraktens titel, der afgør, om der er tale om en leasingkontrakt eller ej, 

men at det derimod er indholdet og substansen af kontrakten, der skal fokuseres på. Fastlæggelse af, om 

kontrakten indeholder en eller anden form for leasing, skal vurderes på kontraktens indhold, med et specifikt 

fokus på følgende to parametre: 

a) Vurdering af, om kontraktens opfyldelse afhænger af brugen af et specifikt aktiv eller aktiver. 

b) Vurdering af, om aftalen overdrager brugsretten af et aktiv. 

Selvom det bestemte aktiv kan identificeres i kontrakten, er det ikke ensbetydende med, at det opfylder 

kriterierne for en leasingkontrakt, da brugen af aktivet også skal være opfyldt. Det kan f.eks. være, hvis en 

leverandør er forpligtet til at levere end mængde varer eller ydelser og kan levere disse ydelser ved brug af 

andre aktiver, end det der står specificeret i kontrakten, så vil kontrakten ikke blive anset for en leasingaftale.  

                                                           
28 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
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3.2.4. Klassifikation 

Klassifikationen af leasingkontrakter afhænger af, hvilken risici der tilfalder leasinggiver og leasingtager. Risici 

kan være tab ved uudnyttet kapacitet, forældelse og afkastudsving. Der skelnes mellem to forskellige former 

for leasingaftaler, der er med til at afgøre, hvordan de skal klassificeres, og en leasingkontrakt kan enten være 

en finansiel eller en operationel leasingkontrakt. Hvorvidt det er den ene eller anden kontrakt afhænger af 

indholdet af transaktionen og ikke kontraktens form.  

3.2.4.1. Finansiel leasing 

3.2.4.1.1. Definition 

Finansiel leasing er den ene af to former, som leasingaftaler kan tage under regnskabsstandarden IAS 17. En 

leasingkontrakt klassificeres som finansiel leasing, hvis følgende er tilfældet: 

”En leasingkontrakt klassificeres som en finansiel leasingkontrakt, hvis alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages29.” 

Definitionen på en finansiel leasingkontrakt er gælden for både leasingtager og leasinggiver. En 

leasingkontrakt vil klassificeres som finansiel leasing, hvis ejendomsretten til det leasede aktiv overdrages til 

leasingtager ved slutningen af perioden, hvis leasingtager har mulighed for at købe aktivet til en pris, der er 

lavere end dagsværdien, hvor købsretten kan udnyttes, og det er med stor sandsynlighed, at leasingtager vil 

gøre brug af denne køberet. Hvis leasingperioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske 

levetid, men uden at der står i kontrakten, at ejendomsretten overgår, og hvis det leasede aktiv er så 

modificeret til leasingtager, at det ikke ville kunne leases ud til andre, uden der blevet foretaget yderligere 

væsentlige modifikationer, vil det medføre, at leasingkontrakten klassificeres som finansiel leasing. 

En leasingkontrakt kan føre til at blive klassificeret som finansiel leasing, hvis leasingtager har mulighed for 

at ophæve kontrakten, og et eventuelt tab for leasinggiver bæres af leasingtager. Hvis der sker et udsving i 

dagsværdien, og den tilfalder leasingtager, eller hvis leasingtager har mulighed for at forlænge eller tegne en 

ny leasingkontrakt med leasinggiver, hvor ydelsen er væsentligt lavere, end hvad markedet dikterer. 

Ovenstående kan medføre, at kontrakten vil blive klassificeret som finansiel leasing.  

3.2.4.1.2. Første indregning 

Leasingtager skal ved begyndelsen af leasingperioden indregne de finansielle leasingkontrakter som aktiver 

og forpligtelser i selskabets balance. Beløbet, der skal indregnes, skal svare til dagsværdien på det leasede 

aktiv eller nutidsværdien af leasingydelser, hvis disse ydelser er lavere. Leasingtager skal bruge den interne 

                                                           
29 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
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rente som diskonteringsfaktor ved beregning af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne. Er det ikke 

praktisk muligt for leasingtager at finde den interne rente, så skal leasingtagers opgjorte lånerente anvendes. 

Hvis leasingtager har direkte startomkostninger forbundet med indgåelse af leasingkontrakten, skal disse 

lægges til det beløb, som indregnes som et aktiv30. 

Leasingkontrakten behandles og præsenteres regnskabsmæssigt i overensstemmelse med kontraktens 

indehold og økonomiske realitet og ikke blot den juridiske form. Den juridiske form på leasingkontrakten vil 

i mange tilfælde være sådan, at ejendomsretten ikke overdrages til leasingtager, dog er den økonomiske 

realitet sådan, at leasingtager overtager alle de fordele, som er forbundet med aktivet, og disse fordele vil 

være for størstedelen af aktivets økonomiske levetid. Det er grundet overdragelse af disse økonomiske 

rettigheder, at leasingtager påtager sig en forpligtelse over for leasinggiver, og denne forpligtelse vil ofte 

svare til dagsværdien af det leasede aktiv og den tilhørende finansieringsomkostning31. 

Hvis leasingtager skal overholde kravet om, at regnskabet skal give et retvisende billede, er det yderst vigtigt, 

at leasingkontrakten afspejles i balancen, og at denne afspejling hverken er for høj eller for lav, da det vil 

resultere i, at regnskabets nøgletal er forkerte. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at forpligtelserne til det 

leasede aktiv præsenteres som et fradrag i de leasede aktiver. Som nævnt før er det vigtigt, at den finansielle 

leasingkontrakt både bliver indregnet som et aktiv og en forpligtigelse32. 

De direkte startomkostninger vil ofte finde sted i forbindelse med forhandlinger omkring leasingaftalen og 

indgåelse af den endelige leasingaftale. De omkostninger, som virksomheden vurderer, der er direkte 

forbundet med den finansielle leasingkontrakt, lægges til det beløb, der bliver indregnet som et aktiv33.  

3.2.4.1.3. Efterfølgende måling 

Den aktiverede leasingkontrakt skal nu afskrives ligesom alle andre aktiver, så virksomheden har 

ejendomsretten og der vil samtidig være en finansieringsomkostning i hvert regnskabsår. Den 

afskrivningspraksis, som virksomheden vælger, skal stemme overens med afskrivningspraksis for aktiver, som 

virksomheden har ejendomsretten til. Afskrivningerne skal beregnes og overholde bestemmelserne i IAS 16 

Materielle anlægsaktiver og IAS 38 Immaterielle aktiver. Hvis der ikke er en rimelig sikkerhed for, at 

leasingtager vil overtage ejendomsretten efter endt leasingperiode, skal det leasede aktiv afskrives fuldt ud 

over den korteste periode af leasingperioden og dets brugstid34. 

                                                           
30 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
31 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
32 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
33 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
34 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
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De årlige afskrivninger skal indregnes på en særskilt linje i årsrapporten, der hedder Af- og nedskrivninger af 

materielle anlægsaktiver, samtidig vil aktivets værdi og størrelsen på forpligtigelsen blive mindre og mindre 

over perioden for leasingkontrakten. Den afskrivningsperiode, som benyttes, skal baseres på den korteste af 

to følgende muligheder: 

1) Leasingperioden. 

2) Forventet brugstid. 

Det betyder, at hvis leasingperioden er fem år, men den forventede brugstid kun er fire år, så skal det leasede 

aktiv være fuldt afskrevet efter fire år. I forbindelse med afskrivningerne og det leasede aktivs værdi skal 

virksomhederne enten hvert kvartal, halvårligt eller årligt foretage en vurdering af, om der er sket en 

værdiforringelse af det pågældende aktiv, og den værdiforringelse foretages efter IAS 36 Værdiforringelse af 

aktiver. Hvis der er sket en værdiforringelse eller det modsatte, skal der foretages en genberegning af de 

fremtidige afskrivninger. 

I hvert regnskabsår vil den omkostning, der er forbundet med leasingkontrakten, bestå af en afskrivning og 

en finansieringsomkostning. Det vil sige, at størrelsen på forpligtigelsen og værdien af aktivet ofte ikke vil 

være identiske efter påbegyndelse af leasingaftalen. 

3.2.4.1.4. Oplysningskrav i årsrapporten 

Virksomheden har forskellige oplysningskrav i forbindelse med finansielle leasingkontrakter. Ud over de 

gældende regler i IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysning bliver der også krævet følgende oplysninger om 

virksomhedens finansielle leasingkontrakter35: 

a) Den regnskabsmæssige nettoværdi på balancedagen for hver kategori af aktiver. 

b) En afstemning af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen og deres 

nutidsværdi. Desuden skal virksomheden give oplysning om de samlede fremtidige 

minimumsleasingydelser på balancedagen og deres nutidsværdi for hver af følgende perioder: 

i. Inden for 1 år. 

ii. Mellem 1 og 5 år. 

iii. senere end 5 år. 

c) Betingede lejeydelser indregnet som omkostning i regnskabsåret. 

d) De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til uopsigelige 

fremlejekontrakter på balancedagen. 

e) En general beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder blandt andet: 

                                                           
35 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
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i. Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser. 

ii. Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler. 

iii. Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, påtagelse af 

yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser. 

Ovenstående oplysningskrav kan virke overvældende, men der suppleres samtidig med gældende 

oplysningskrav i IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 4136. 

3.2.4.1.5. Eksempel på finansiel leasingkontrakt 

I følgende eksempel vil det blive vist, hvordan en finansiel leasingkontrakt skal behandles. Der bliver taget 

udgangspunkt i en produktionsvirksomhed, som skal starte en ny produktionslinje op. Virksomheden vælger 

at lease en maskine med en kostpris på 100.000 kr., og aftalen løber over 5 år. Den interne rente er 6,05 %, 

og leasingtager skal betale 10.000 kr. ved endt leasingperiode for overtagelse af aktivet, eller henvise en 

anden køber til maskinen for samme pris. Det antages, at der ikke er andre omkostninger i forbindelse med 

opstart af leasingaftalen. 

Leasingtager har vurderet, at den nye maskine har en økonomisk levetid på fem år, og maskinen bliver derfor 

afskrevet lineært over denne periode. Der vil i eksemplet ikke blive taget højde for udskudt skat. 

Den regnskabsmæssige behandling vil se således ud: 

Ovenstående eksempel afspejler en finansiel leasingkontrakt efter IAS 17. Selskabet indregner aktivet som et 

materielt anlægsaktiv til en værdi af 100.000 kr. Leasingforpligtelsen bliver ligeledes indregnet under 

selskabets passiver. Selskabet indregner nutidsværdien af de kommende leasingydelser. Hvert år vil der blive 

                                                           
36 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 

År
Leasing-
aktiver

Afskriv-
ninger

Leasing-
forpligtelse Rente Afdrag Ydelse

Afskriv-
ninger

Rente-
omkostninger

Resultat-
effekt

0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0
1 80.000 20.000 84.050 6.050 15.950 22.000 -20.000 -6.050 -26.050
2 60.000 20.000 67.135 5.085 16.915 22.000 -20.000 -5.085 -25.085
3 40.000 20.000 49.197 4.062 17.938 22.000 -20.000 -4.062 -24.062
4 20.000 20.000 30.174 2.977 19.023 22.000 -20.000 -2.977 -22.977
5 0 20.000 0 1.826 30.174 32.000 -20.000 -1.826 -21.826

Aktiver Forpligtelser Resultatopgørelse

Figur 3: Egen tilvirkning. 
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betalt af på leasinggælden samtidig med, at der vil blive betalt en rente (finansieringsomkostning) i 

forbindelse med det leasede aktiv. 

Selskabet skal huske, at der skal ske en klassificering af leasingforpligtelsen som værende kortfristet og 

langfristet: 

 

 

 

 

 

 

I selskabets årsrapport vil årets afdrag på leasingkontrakten blive klassificeret som værende kortfristet. Den 

langfristede del vil derfor være den resterende del af leasingkontrakten, som så året efter igen reduceres 

med årets afdrag. I eksempler vil leasingkontrakten være fuldt afskrevet i selskabets sjette regnskabsår. 

3.2.4.2. Operationel leasing  

3.2.4.2.1. Definition 

Alle leasingkontrakter, som ikke er en finansiel leasingkontrakt, er en operationel leasingkontrakt. IAS 17 

definerer en operationel leasingkontrakt som værende følgende: 

”… En leasingkontrakt klassificeres som en operationel leasingkontrakt, hvis alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv ikke overdrages37.” 

Ved operationelle leasingkontrakter i modsætning til finansielle leasingkontrakter overdrages alle de 

væsentlige risici og afkast, der er forbundet med ejendomsretten, ikke til leasingtager.  

Ligesom finansielle leasingkontrakter og servicekontrakter er det ikke titlen på leasingkontrakten, der er 

afgørende for, om det er enten det ene eller det andet. Hvorvidt en leasingkontrakt er operationel eller 

finansiel afhænger af kontraktens form og indhold38. 

                                                           
37 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
38 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 

År
Kortfristet 
del

Langfristet 
del

1 15.950 84.050
2 16.915 67.135
3 17.938 49.197
4 19.023 30.174
5 30.174 0
6 0 0

Forpligtelser

Figur 4: Egen tilvirkning. 
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3.2.4.2.2. Indregning og oplysninger i årsrapporten 

Den helt store forskel på finansielle og operationelle leasingkontrakter er i forbindelse med indregningen i 

selskabets årsrapport. Leasingydelserne i de operationelle leasingkontrakter indregnes i udgangspunktet på 

et lineært grundlag over leasingperioden, og hvis der er et mere systematisk grundlag, anvendes dette39. Det 

betyder, at de månedlige ydelser i leasingkontrakten bliver indregnet i selskabets resultatopgørelse hvert år, 

i alle de år som leasingkontrakten strækker sig over. 

De finansielle leasingkontrakter blev indregnet i selskabets balance som både et aktiv og en forpligtelse, og 

det gør operationelle leasingkontrakter ikke. Da leasingkontrakterne ikke indregnes i balancen, betyder det, 

at der er en række noteoplysninger, som selskabet skal oplyse: 

a) De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle 

leasingkontrakter for hver af følgende perioder: 

i. Inden for 1 år. 

ii. Mellem 1 og 5 år, 

iii. Senere end 5 år. 

b) De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til uopsigelige 

fremlejekontrakter på balancedagen. 

c) Leasing- og fremlejeydelser indregnet som omkostning i regnskabsåret med angivelse af separate 

beløb for minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og fremlejeydelser. 

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

i. Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser. 

ii. Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler. 

iii. Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbytte, påtagelse af yderligere 

forpligtelser eller leasingforpligtelser40. 

Ovenstående oplysningskrav er noget nemmere for leasingtager at opfylde end de krav, der er til finansielle 

leasingkontrakter. 

                                                           
39 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 
40 IFRS: ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting 



Side 33 af 64 
 

3.2.4.2.3. Eksempel på operationel leasingkontrakt 

Hvis den finansielle leasingkontrakt fra afsnit 3.2.4.1.5. var en operationel leasingkontrakt, ville den 

regnskabsmæssige behandling for selskabet se således ud: 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at den årlige leasingydelse bliver indregnet i resultatopgørelsen, og de resterende leasingydelser 

og værdien af kontrakten oplyses i årsrapportens noter. 

 

3.3. Delkonklusion 

Ifølge regnskabsstandarden IAS 17 Leasingkontrakter kan leasingkontrakter blive behandlet på to måder: 

1) Finansiel leasing.  

2) Operationel leasing. 

Ved en finansiel leasingkontrakt bliver leasingkontrakten indregnet i selskabets årsrapport under aktiver og 

forpligtelser, og ved en operationel leasingkontrakt bliver leasingydelserne indregnet i resultatopgørelsen i 

selskabets årsrapport, og der bliver ikke indregnet noget i balancen. Derudover er der forskellige 

noteoplysningskrav, der skal overholdes. 

Det er yderst vigtigt at huske, at det ikke er leasingkontraktens overskrift, der afgør, om det er en finansiel 

eller operationel leasingkontrakt, men derimod indholdet af kontrakten.   

 

 

 

Resultatopgørelse
År Leasingydelse Under 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år

1 20.000 20.000 80.000 0
2 20.000 20.000 60.000 0
3 20.000 20.000 40.000 0
4 20.000 20.000 20.000 0
5 20.000 20.000 0 0

Noteoplysninger

Figur 5: Egen tilvirkning. 
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4. Hvilke områder vil blive berørt af den nye regnskabsstandard IFRS 16? 

 

4.1. Overordnet overblik af den nye regnskabsstandard IFRS 16 

Den 13. januar 2016 blev den nye regnskabstandard IFRS 16 udstedt af den internationale regnskabssætter 

IASB. Både revisorer og selskaber har ventet med spænding på den nye standard, og der er folk, som direkte 

ikke har ønsket, at den nye regnskabsstandard kom41. 

Som nævnt tidligere har den nye regnskabsstandard været mere end et årti undervejs. IASB har arbejdet på 

en ny standard for, hvordan indregning og måling af leasingkontrakter i årsrapporter aflagt efter IFRS skal 

håndteres. Allerede i midt 90’erne er der af andre standardudstedere blevet sendt flere udlæg ud, der minder 

om den standard, der nu er blevet udsendt af IASB42. 

Den største ændring fra IAS 17 og IFRS 16 er, at der i den nye regnskabsstandard ikke skelnes mellem 

operationelle og finansielle leasingaftaler. Det skyldes, at begge typer af aftaler overfører brugsretten til det 

specifikke aktiv fra leasinggiver til leasingtager over leasingaftalens givne periode. Det betyder, at alle 

leasingaftaler skal indregnes i balancen og behandles på samme måde som finansielle leasingaftaler efter IAS 

17. Der er enkelte undtagelser, som vil blive nævnt senere i afsnittet43. 

Den nye regnskabsstandard giver ikke de store ændringer til leasinggiver, og den regnskabsmæssige 

behandling fortsætter i linje med IAS 17, hvilket er en af grundene til, at leasinggivers forhold ikke vil blive 

behandlet nærmere i afsnittet. 

Den nye regnskabsstandard IFRS 16 træder i kraft for det regnskabsår, der starter den 1. januar 2019 eller 

senere, der er dog mulighed for førtidsimplimentering. 

 

4.2. IFRS 16’s effekt på leasingtager 

Ifølge den nye regnskabsstandard skal alle leasingaftaler indregnes i balancen i selskabets årsrapport. Det 

betyder, at de materielle anlægsaktiver og leasingforpligtelser vil stige, og resultatet af det er, at den samlede 

balancesum også vil stige. 

                                                           
41 Deloitte: Leases: A guide to IFRS 16 
42 Deloitte: Leases: A guide to IFRS 16 
43 Deloitte: Leases: A guide to IFRS 16 
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Selskabet indregner i balancen brugsretten til aktivet, og aktivet bliver indregnet som et materielt aktiv. 

Selskabet kan enten i balancen eller i noterne adskille, hvilke materielle anlægsaktiver de ejer, og hvilke de 

leaser, og det kan gøres på følgende måde: 

Ligesom i IAS 17 skal det leasede aktiv i IFRS 16 indregnes til nutidsværdien af leasingforpligtigelsen med 

tillæg af direkte omkostninger forbundet med anskaffelsen samt omkostninger forbundet med nedrivning 

eller bortanskaffelse ved leasingperiodens udløb. Nedrivning og bortanskaffelsesudgifterne skal kun 

indregnes, hvis det er leasingtager, der er forpligtet til disse udgifter. Derudover følger de leasede aktiver de 

samme regler som almindelige materielle anlægsaktiver44. 

Leasingtager skal i resultatopgørelsen indregne afskrivninger og renteudgifter. Indregningen betyder, at 

virksomhedens EBITDA og EBIT vil blive forbedret, da afskrivningerne indregnes i afskrivninger, og renterne 

indregnes i de finansielle omkostninger. Det adskiller sig fra de operationelle leasingaftaler under IAS 17, hvor 

leasingydelsen har været indregnet under en af funktionerne i virksomheden, f.eks. produktions-, 

distributions- og administrationsomkostninger eller andre eksterne omkostninger. Den nu indregning vil 

                                                           
44 Lassen, Kim Tang: Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? 

t.kr.

Grunde 
og 
bygninger

Produktions-
anlæg og 
maskiner

Andre 
anlæg, 
drifts- og 
materiel 
og 
inventar

Forudbeta-
linger og 
anlæg 
under 
opførelse I alt

Kostpris pr. 1. januar 2018 313.265 193.086 24.472 177.049 707.872
Tilgang 18.160 36.119 8.467 8.836 71.582
Overført 169.607 7.442 0 -177.049 0
Afgang 0 -1.025 -3.976 0 -5.001
Kostpris pr. 31. december 2018 501.032 235.622 28.963 8.836 774.453

Ned- og afskrivninger pr. 1. januar 2018 44.346 91.780 11.096 0 147.222
Afskrivninger 12.818 31.546 4.956 0 49.320
Afgang 0 -392 -2.343 0 -2.735
Ned- og afskrivninger pr. 31. december 2018 57.164 122.934 13.709 0 193.807

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018 443.868 112.688 15.254 8.836 580.646

Heraf finansielt leasede aktiver 88.316 7.642 0 0 95.958
Heraf indregnede renter 1.102 47 0 210 1.359
Afskrives over 30 år 7-10 år 3-7 år 0 0

Figur 6: Egen tilvirkning. 
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betyde, at virksomhedens bruttofortjeneste vil fremstå bedre under den nye standard IFRS 16, end da 

leasingkontrakterne blev indregnet som operationelle leasingkontrakter under IAS 17. 

Indregningen af alle leasingkontrakter vil også have en effekt på en række af virksomhedernes nøgletal. Da 

virksomhedens gældsforpligtelser stiger, vil nøgletallene beregnet på virksomhedens balance ændres. Det 

gælder f.eks. nøgletal som NIBD/EBITDA: 

𝑁𝐼𝐵𝐷 = 𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑏𝑡 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡, 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠, 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Følgende nøgletal er brugt blandt investeringsanalytikere, da det fortæller noget om virksomhedens evne til 

at mindske deres gæld. Nøgletallet her vil i mange tilfælde stige grundet den højere rentebærende gæld og 

det højere EBITDA.  

Effekten som IFRS 16 vil have på virksomhedernes nøgletal vil forskydes henover tid. Når f.eks. 

virksomhederne indgår en ny leasingaftale, vil der i starten af leasingaftalen blive indregnet en høj samlet 

omkostning. Det skyldes det forholdsvis høje renteelement i starten af aftalen. Renteomkostningerne falder, 

jo længere frem i leasingaftalen vi kommer. Denne form for mønster kaldes front load og betyder, at store 

dele af aftalens omkostninger bliver lagt i starten – front. Det står i stærk kontrast til de operationelle 

leasingaftalen iflg. IAS 17, hvor et af kravene er, at der sker en lineær indregning af leasingydelserne og -

omkostninger henover den periode, som leasingaftalen har. Ovenstående er selvfølgelig ikke gældende, hvis 

virksomhedens omfang af leasingaftaler er konstant, hvilket ikke vurderes specielt sandsynligt45. 

IFRS 16 kan også have en effekt på virksomhedernes låneaftaler med banker, kreditinstitutioner mv. Banker 

og andre finansielle institutioner baserer mange af deres låneaftale på såkaldte lånecovenants. 

Lånecovenants er en række fikserede nøgletal, som virksomheden skal overholde i låneperioden. IFRS 16’s 

effekt på selskabernes balance betyder, at disse lånecovenants kan bliver brudt, uden at der egentlig er sket 

en ændring i virksomhedens struktur. Ved implementeringen af IFRS 16 er det vigtigt, at alle virksomheder, 

der bliver berørt, undersøger, hvad det vil have af effekt på lånecovenants-aftalerne og sikre, at de bliver 

justeret med deres banker og finansielle institutioner.  

 

                                                           
45 Lassen, Kim Tang: Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? 



Side 37 af 64 
 

4.3. IFRS 16 og begrebet leasingaftale 

Den nye regnskabsstandard IFRS 16 omfatter kun materielle anlægsaktiver, det vil sige leasing af driftsmidler, 

ejendomme, produktionsanlæg, maskiner mv. Den dækker i bund og grund det samme som den gamle 

standard IAS 17. Virksomheder kan også lease immaterielle anlægsaktiver, hvis det er tilfældet, så skal de i 

fremtiden ikke behandles efter IFRS 16, men stadig behandles efter IAS 38. Leasingtager har dog mulighed 

for at vælge at anvende regnskabsstandarden om leasing af immaterielle anlægsaktiver, som bruges ved 

rettigheder, patenter mv. 

Som nævnt tidligere i afgangsprojektet, er det vigtigt at vurdere den aftale, som bliver indgået, og kontrollere, 

om det er en egentlig leasingaftale, eller om aftalen indeholder et eller flere leasingelementer. Det er ikke 

alene aftalens titel, der dikterer, hvilken aftale vi taler om – det er lige så meget aftalens indehold. 

For at en aftale kan klassificeres som en leasingaftale efter IFRS 16, skal aftalen overfører brugsretten til at 

kontrollere brugen af det identificerede aktiv i en aftalt periode, mod at der bliver foretaget en betaling af 

vederlag. Hvis dette element ikke er opfyldt, er der ikke længere tale om en leasingaftale, men derimod en 

serviceaftale, og som samtidig skal indregnes som en serviceaftale. En serviceaftale indregnes ofte med en 

konstant omkostning henover den periode, som serviceaftalen dækker. Det indebærer samtidig, at der ikke 

skal indregnes et aktiv eller en forpligtelse ved indgåelse af en serviceaftale. På mange måder er den 

regnskabsmæssige konsekvens af en serviceaftale det samme som en operationel leasingaftale efter IAS 1746. 

Vurderingen af en aftale kan være subjektiv alt efter, hvem der kigger på den, og hvilke intentioner de har. 

Derfor er der i forbindelse med IFRS 16 blevet udarbejdet en vejledning, der hjælper med at bestemme, om 

en aftale indeholder et leasingelement eller ej. Vejledningen læner sig i høj grad op af den fortolkning, der er 

i dag i IFRIC 4, der er dog foretaget mindre tekstmæssige ændringer til vejledningen47. 

Når virksomheder i dag vurderer aftalernes indehold og prøver at finde ud af, om aftalen indeholder et 

leasingelement, så skal leasingtager i leasingperioden med sikkerhed have: 

1) Retten til at opnå stort set alle de økonomiske fordele fra brugen af det identificerede aktiv. 

2) Retten til at bestemme over brugen af det identificerede aktiv48. 

Det betyder, at hvis leasingtager har kontrollen og retten til det identificerede aktiv i den aftale periode, jf. 

kontrakten, vil der altid være tale om en leasingaftale. Så hvis leasinggiver og leasingtager laver en aftale, der 

                                                           
46 Lassen, Kim Tang: Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? 
47 Lassen, Kim Tang: Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? 
48 Lassen, Kim Tang: Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? 
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rent formelt ikke giver kontrollen og retten til det identificerede aktiv, men at leasingtager reelt har retten, 

så vil det ikke være muligt at komme ud af reglerne om, at der er tale om en leasingaftale. 

4.3.1. Identificeringen af et aktiv 

I de fleste leasingaftaler er der ingen problemer med at identificere og fastslå hvilket specifikt aktiv aftalen 

vedrører, da det aktiv er identificeret direkte i aftalen, tænk f.eks. på leasing af en bil, skib eller fly. Det er 

dog ikke alle aftaler, hvor det er helt så let at identificere, hvilket specifikt aktiv aftalen vedrører. 

Hvis en leasingaftale f.eks. giver leasinggiver ret til at ombytte det leasede aktiv, og leasinggiver rent faktisk 

har substans bag denne ret, så vil aftalen som udgangspunkt ikke indeholde et identificeret aktiv, hvilket 

resulterer i, at der ikke er tale om en leasingaftale. Hvis leasinggiver har retten til at ombytte det leasede 

aktiv, så skal følgende kriterier være opfyldt: 

1) Det er praktisk muligt for leasinggiver at bytte aktivet ud, f.eks. fordi leasingtager ikke kan forhindre, 

at leasinggiver ombytter aktivet, og fordi andre aktiver, som kan opfylde aktalen, er tilgængelig. 

2) Leasinggiver kan opnå en økonomisk fordel ved at foretage ombytningen49. 

Det betyder, at hvis leasinggiver har en formel ret til at ombytte de leasede aktiver, men reelt set ikke har en 

mulighed for det, hvis det f.eks. er for omkostningsfuldt at lave ombytningen, så vil aftalen trække i retning 

af en leasingaftale. Hvis leasinggiver derimod formelt og reelt kan ombytte aktivet uden de store 

omkostninger, og at det måske ligefrem er fordelagtigt, så trækker det væk fra en leasingaftale. Det skal dog 

nævnes, at hvis ombytningen af aktivet sker i forbindelse med retten til at foretage reparationer eller 

vedligeholdelse på det pågældende aktiv, har dette ikke en betydning, da det ikke skal inddrages i 

overvejelserne om, hvorvidt det er en leasingaftale eller ej50. 

4.3.2. Økonomiske fordele 

Ved vurdering af aftalen skal der også kigges på, om det er leasingtager, der har retten til alle de økonomiske 

fordele, som kommer fra aktivet i brugsperioden. Det vigtige her er, at der både ses på det primære output, 

som aktivet giver, men samtidig også på, om der er eventuelle biprodukter, som kan have værdi. De 

økonomiske fordele, som leasingtager modtager, kan komme i mange former, det kan f.eks. være ved at 

bruge aktiver selv til produktionsformål mv., det kan også være, at leasingtager vælger at leje aktivet ud til 

andre. Hvis aftalen mellem leasingtager og leasinggiver indeholder et eller andet form for split af indtjeningen 

på det leasede aktiv, så vil det ikke have nogen effekt på, når der ses på, om leasingtager har alle de 

økonomiske fordele forbundet med aktivet. Et klassisk eksempel er, hvis leasingtager lejer en butik af 

                                                           
49 IFRS: IFRS 16 Leases 
50 IFRS: IFRS 16 Leases 
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leasinggiver og skal aflevere x antal procent til leasinggiver af butikkens omsætning. Sådan en aftale vil stadig 

skulle behandles som en leasingaftale51. 

4.3.3. Brugsretten over aktivet 

Ligesom i IAS 17 skal leasingtager i IFRS 16 have retten til at bestemme over brugen af det leasede aktiv, og 

leasingtager har retten til at bestemme over det leasede aktiv, hvis en af følgende er opfyldt: 

1) Leasingtager har retten til at bestemme til hvordan og til hvad aktivet anvendes i brugsperioden. 

2) Beslutning om, hvad aktivet skal anvendes til i brugsperioden, er forudbestemt. 

3) Leasingtager har retten til at anvende aktivet eller fastlægge, at andre kan anvende aktivet i 

brugsperioden. 

4) Leasingtager har designet aktivet, så det er specialiseret til leasingtagers anvendelse52. 

I nogle leasingaftaler har leasinggiver ret til at beskytte aktivet, hvilket kaldes protective rights og er 

rettigheder i leasingaftalen, der beskytter leasinggiver for eventuelle tab, han må lide i forbindelse med 

leasingkontrakte. Disse regler har ingen effekt i forbindelse med vurdering omkring bestemmelse over 

brugen af aktivet. 

Der er andre spørgsmål, som kan stilles, og hvis det er muligt at besvare dem med et ja, fortæller det, at det 

er leasingtager, der har retten til at bruge aktivet: 

1) Har leasingtager retten til at bestemme, hvad der produceres med aktivet? 

2) Har leasingtager retten til at bestemme, hvornår det produceres? 

3) Har leasingtager retten til at bestemme, hvordan det produceres? 

4) Har leasingtager retten til at bestemme, hvor det produceres? 

5) Har leasingtager retten til at bestemme, hvor meget der produceres? 

6) Har leasingtager retten til at bestemme, om der overhovedet skal produceres? 

Kan leasingtager sige ja til ovenstående spørgsmål, så hælder det i retning af, at kravet i IFRS 16 om 

brugsretten til aktivet er opfyldt. 

4.3.3.1. Er der et leasingelement eller ej? 

Et selskab indgår en aftale om at leje et bestemt lokale i Frederiksbergcenteret. Når aftalen er underskrevet 

af lejer og udlejer, overgår alle rettighederne i forbindelse med brugen af butikken til lejeren. Udlejeren af 

butikken kan i helt specifikke situationer kræve, at lejeren af butikken flytter til et andet lokale i 

                                                           
51 IFRS: IFRS 16 Leases 
52 IFRS: IFRS 16 Leases 
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butikscenteret, men det er dog aldrig sket før i butikscenterets historie, hvorfor det vurderes usandsynligt, 

at situationen opstår. Det er lejeren af butikken, der bestemmer, hvad butikken skal bruges til, og hvordan 

den skal anvendes. I husleje skal lejeren betale en fast månedlig procent af butikkens samlede omsætning53. 

Ovenstående eksempel er ganske simpelt, men yderst relevant, da sådan butikslejeaftaler er ganske 

almindelige. I aftalen har vi et klart defineret aktiv, da udlejerens mulighed for at flytte lejere ikke vurderes 

til at være en reel mulighed. Lejeren har samtidig alle de finansielle fordele, som butikken genererer, det 

selvom lejeren skal afregne en procentsats af salget til udlejer i form af husleje. Derudover har lejeren af 

butikken den fulde ret til at bestemme over, hvad og hvordan lokalet skal anvendes. 

Det må betyde, at ovenstående aftale er en leasingaftale. 

 

4.4. IFRS 16’s undtagelser 

Selvom en aftale vurderes at være en leasingaftale efter IFRS 16, så er der mulighed for, at aftalen falder 

indenunder de to undtagelser, som gør, at leasingaftalen ikke behøves at indregnes i balancen. Som en 

konsekvens af anvendt regnskabspraksis, kan virksomheder undlade at indregne følgende leasingkontrakter: 

 Kortfristede leasingaftaler. 

 Leasingaktiver med en lav værdi (”low value assets”). 

Virksomheder kan vælge at indregne leasingydelserne lineært direkte i resultatopgørelse, hvis der er tale om 

kortfristede leasingaftaler eller leasingaftaler med en lavværdi. Hvis virksomhederne vælger denne løsning, 

skal de i årsrapportens noter oplyse om, hvor stor årets omkostning på kortfristede leasingaftaler og 

leasingaktiver med en lav vært har været. Derudover skal virksomheden oplyse om, hvad den resterende 

leasingforpligtigelse er på den kortfristede leasingaftale. 

Anvendt regnskabspraksis dikterer, at hvis denne løsning anvendes på kortfristede leasingaftaler, så skal det 

ske for hver type af aktiv, biler, lejemål, servere mv., og ved leasingaktiver med en lav værdi gøres det for 

hvert enkelt leasingaftale. 

4.4.1. Kortfristede leasingaftaler 

Ved en kortfristet leasingaftale er der tale om en aftale med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Når der 

kigges på leasingperioden, skal der tages hensyn til, om leasingtager har mulighed for at forlænge 

leasingaftalen, og om der er en rimelig sikkerhed for, at leasingtager har tænkt sig at forlænge den og udnytte 
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denne mulighed. Derudover må en kortfristet leasingaftale ikke indeholde en købsoption for leasingtager, 

for hvis der er en købsoption, er der ifølge IFRS 16 ikke længere tale om en kortfristet leasingaftale54. 

4.4.2. Leasingaktiver med lav værdi (”low value assets”) 

Leasingaktiver med en lav værdi er svære at fastslå, da der i IFRS 16 ikke er en direkte defineret kvantitativ 

værdi. Til vurdering skal aktivets nyværdi anvendes, og det gør sig også gældende, hvis det er et brugt aktiv, 

der leases. Derudover skal vurdering gøres ud fra en absolut værdi af det leasede aktiv. Det betyder, at 

virksomhedens størrelse, balancesum, omsætning mv. ikke må anvendes i forbindelse med vurderingen om, 

hvorvidt aktivet er væsentligt eller ej, da det ville betyde, at større virksomheder havde flere uvæsentlige 

aktiver. I realiteten betyder det, at alle virksomheder uanset størrelse og branche burde komme frem til, 

hvornår det leasede aktiv har en lav værdi55.  

Aktiver med en lav værdi vil ofte være computere, telefoner, tablets, kontormøbler og andet interiør hos 

virksomheden, en bil vil derimod ikke være et aktiv af lav værdi. IASB har i deres bemærkninger til standarden 

sagt, at de mener, at et aktiv med en værdi på under 5.000 USD udgør et aktiv med en lav værdi56. 

 

4.5. Leasingperioden 

Leasingaftalens periode har forskellig betydning, er det f.eks. en kortfristet leasingperioden eller en længere 

periode, hvor leasingforpligtelsen skal indregnes i virksomhedens balance og den brugsret, som 

virksomheden samtidig skal indregne i balancen, under aktiver. Det betyder, at fastlæggelsen af 

leasingaftalens periode har en afgørende betydning for, hvad virksomheden kommer til at have stående i 

deres forpligtigelser og aktiver. 

En leasingperiode i den nye regnskabsstandard IFRS 16 omfatter den uopsigelige periode af leasingaftalen, 

altså den del af perioden, hvor hverken leasingtager eller leasinggiver kan opsige den indgåede kontrakt. 

Derudover er optioner i forhold til forlængelse eller forkortelse også en del af leasingperioden i disse 

specifikke situationer: 

1) Perioder, hvor leasingtager har en option til at forlænge leasingperioden, hvor det er rimelig sikkert, 

at leasing vil udnytte optionen. 
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2) Perioder, hvor leasingtager har mulighed for at opsige leasingaftalen, men hvor det er rimeligt 

sikkert, at leasingtager ikke vil udnytte optionen57.  

Ovenstående skal igen overvejes. Er det sikkert, om leasingtager har tænk sig at gøre brug af optionen i 

aftalen eller ej, og er der et økonomisk incitament, der gør, at leasingtager hælder til den ene side eller den 

anden. Ved sådanne overvejelser kan forhold, der skal tages hensyn til, være58: 

 De kontraktbestemte betingelser for en forlængelsesperiode sammenholdt med den nuværende 

markedspris for en tilsvarende leasingaftale. 

 Væsentlige investeringer i indregning af lejelokaler, som forventes at have en væsentlig restværdi på 

tidspunktet, hvor optionen skal udnyttes. 

 Omkostninger ved ophævelse af leasingaftalen f.eks. til flytning, omkostninger ved køb af nye aktiver, 

som skal anvendes i virksomhedens drift eller omkostning ved returnering af det leasede aktiv. 

 Det leasede aktivs væsentlighed og betydning for virksomhedens drift. 

 Andre betingelser, som skal være opfyldt, før optionen kan udnyttes. 

 Virksomhedens historie, plejer virksomheden at udnytte de optioner, som der har været i tidligere 

aftaler. 

Ovenstående er selvfølgelig bare et udpluk af de eksempler, som kunne være relevante i forhold til 

vurderingen af leasingperioden, samtidig med at det ikke er alle forhold isoleret set, der kan svare på 

spørgsmålet. Det vil f.eks. altid koste en virksomhed penge at flytte fra et lokale til et andet, og det betyder 

derfor ikke, at leasingperioden skal strækkes for evigt. 

Hvis en virksomhed f.eks. vælger at leje en fast ejendom med et lejemål på fem år og med mulighed for at 

forlænge det yderligere fem år og ved indflytning laver de væsentlige forbedringer og indretning af lejede 

lokaler, der har en vurderet levetid på 10 år. Så vil det med rimelig sikkerhed kunne drages den konklusion, 

at leasingtager har tænkt sig at gøre brug af den option, der er i lejeaftalen. 

Hvis der f.eks. er en købsoption på det aktiv, som leasingtager leaser og ved indgåelse ikke havde tænkt sig 

at benytte, men ved leasingaftalens ophør er markedsprisen f.eks. steget, og leasingtager ønsker nu at købe 

aktivet, så er det et forhold, som leasingtager ikke har haft kontrol over, og derfor ikke ændrer på den første 

opfattelse, som leasingtager havde på, at de ikke havde tænkt sig at benytte optionen59.  
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Andre forhold, der kan have påvirkning på, om leasingperioden skal revurderes, er, hvis der sker en ændring 

i leasingperiodens uopsigelighed. Det kan f.eks. være, at leasingtager vælger at benytte optionen for 

forlængelse, som ikke tidligere blev anset for at være rimelig sikkert ved fastlæggelse af perioden60. 

 

4.6. Leasingforpligtelse og -ydelser 

Leasingforpligtelsen skal i IFRS 16 måles til nutidsværdien af leasingydelserne. For at finde nutidsværdien skal 

alle de fremtidige leasingydelser tilbagediskonteres ved anvendelse af den interne rente i leasingaftalen. Hvis 

ikke virksomheden kender den interne rente for leasingaftalen, kan virksomhedens lånerente anvendes. 

Ligningen for leasingydelser er følgende: 

𝐿𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

= 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

+ 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 + 𝑈𝑑𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑓 𝑒𝑛 𝑘ø𝑏𝑠𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

+ 𝐹𝑒𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑝ℎæ𝑣𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑓 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑓𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 

En leasingydelse er en fast månedlig betaling, som leasingtager betaler leasinggiver for brugsretten til det 

leasede aktiv. Den faste månedlige leasingydelse indeholder også faste omkostninger mv., som er indregnet 

og sammensat af leasinggiver. 

Variable leasingbetalinger kan være afhængig af en eller anden form for rente eller indeks, det kunne f.eks. 

være betalinger, der var knyttet op til ændringer i forbrugsprisindekset eller CIBOR. Forskellige 

brugsafhængige ydelser skal ikke medtages, når virksomheden opgør den leasingforpligtelse, der skal 

indregnes i balance, det gælder f.eks. kilometerpenge ved leasing af biler eller en omsætningsbaseret husleje, 

som blev nævnt tidligere. Disse omkostninger skal ikke med i den leasingforpligtelse, der bliver indregnet. I 

leasingydelserne skal der også indgå en eventuel garanteret restværdi, købsoption og den sanktion, der er 

ved ophævelse af leasingaftalen, inden leasingaftalen er slut61. 

Alle disse elementer og forhold skal indgå i den udregning, som leasinggiver laver for at komme frem til den 

månedlige leasingydelse. 

 

                                                           
60 EY: Applying IFRS, A closer look at the new leases standard 
61 EY: Applying IFRS, A closer look at the new leases standard 



Side 44 af 64 
 

4.6. Leasingaftaler og andre aftaler 

I regnskabsstandarden IFRS 16 kræves det, at aftaler, der både består af en leasingdel og en servicedel, skal 

adskilles. Det kan f.eks. være ved leasing af en kopimaskine og en dertilhørende serviceaftale. Sådan en aftale 

skulle adskilles til de enkelte transaktioner, som aftalen indeholder. Ved leasing er det kun brugsretten til 

aktivet – kopimaskinen – der skal indregnes i balancen, de andre elementer i aftalen, serviceaftalen, andre 

varer mv., der måtte følge med, skal indregnes efter deres tilhørende standard eller driftsføres. 

Det er leasingtager, der står for denne adskillelse og allokering mellem det leasede aktiv, og de andre ydelser, 

som kan være indeholdt i aftalen. Leasingtagers adskillelse og allokering skal ske til stand-alone priser, det vil 

sige, at hvert aktiv og aftale skal betragtes alene, og det samme skal de andre ydelser, som aftalen eventuelt 

indeholder. Værdierne, som der skal opgøres ved stand-alone, skal gøres ved, at leasingtager ser på, hvad 

det ville koste at lease det tilsvarende aktiv og købe de andre ydelser i særskilte transaktioner. Det kan være 

vanskeligt at komme frem til en specifik pris, da mange forskellige tillægsydelser ofte ikke kan købes ved 

siden af leasingaftalen, og hvis det er tilfældet, må leasingtager gøre sit bedste for at estimere prisen på 

ydelserne62.  

Forskellige former for leasingaftaler, der kan indeholde andet end det specifikke aktiv, kan f.eks. være: 

 Leasing af en bil, bus, lastbil eller flymaskine med en dertilhørende serviceaftale. 

 Leasing af et skib med en timecharteraftale (det omfatter leasing af både skibet og mandskabet mv.). 

 Leasing af forskellige produktionsanlæg og andre driftsmidler med en dertilhørende 

vedligeholdelses- og reparationsaftale. 

Det er dog ikke noget krav, at der sker en opdeling af henholdsvis leasingaftale og en eventuel servicedel. 

Leasingtager kan vælge at indregne det hele i leasingaftalen, og leasingtager vælger selv, hvilke typer af 

aktiver det skal gøres for63. 

 

4.7. Portefølje 

Når IFRS 16 bliver implementeret af de forskellige virksomheder, er det et krav, at alle leasingaftalen bliver 

behandlet særskilt og som enkeltstående aftaler. Der vil dog være en mulighed for via en lempelse i aftalen, 
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at virksomheder kan anvende IFRS 16 på en portefølje af aftaler. For at denne virksomheden kan gøre det, 

så kræves der, at leasingaftalerne er af stor ensartet karakter64. 

Derudover er et af kravene også, at anvendelse af denne model ikke påvirker virksomhedernes årsrapport i 

nogen væsentlige forstand. Kan disse krav ikke opfyldes, skal leasingaftalerne behandles som enkeltstående 

aftaler. 

 

4.8. Delkonklusion 

Der vil med implementeringen af IFRS 16 ske markante ændringer set i forhold til den nuværende gældende 

regnskabsstandard IAS 17. IFRS 16 ligger op til, at alle leasingaftaler vil have den samme effekt på 

virksomhedernes årsrapport med et par få enkelte undtagelser.  

Leasingaftaler vil ikke længere ses som værende finansielle og operationelle leasingaftaler, men derimod vil 

alle leasingaftaler skulle behandles som finansielle leasingaftaler efter IAS 17. IFRS 16 beskriver også, at der 

er forskel mellem en leasingaftale og en serviceaftale, hvor leasingtager ved en serviceaftale ikke har den 

fulde kontrol over det aktiv, der bliver leaset. Det vil dog være op til de enkelte virksomheder at komme frem 

til, om aftalen taler for en leasing- eller serviceaftale. Serviceaftalerne skal i IFRS 16 behandles på nogenlunde 

samme måde, som vi ser operationelle leasingaftaler i dag bliver behandlet efter IAS 17. 

Ved den nye regnskabsstandard vil klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasingaftaler også 

bliver fjernet. Det vil betyde, at det vil blive lettere at sammenligne årsrapporter fra forskellige virksomheder, 

da alle leasingaftaler er indregnet under aktiver og forpligtelser, og virksomhederne har ikke mulighed for at 

gemme noget i noterne. 
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5. Hvilken effekt vil IFRS 16 have på Dampskibsselskabets Nordens 

årsrapport for 2016? 

 

5.1. Indledning 

Den gamle regnskabsstandard IAS 17 er blevet gennemgået samt ide, formål og implementering af den nye 

regnskabsstandard IFRS 16, samt hvilken effekt den nye regnskabsstandard vil have på virksomhedernes 

årsrapporter. Derudover er der blevet kigget på, hvordan leasingtager skal forholde sig til den nye 

regnskabsstandard, og hvordan deres mængde af leasingaftaler skal klassificeres og behandles. 

I følgende afsnit vil der blive taget udgangspunkt i det, der står beskrevet tidligere i afgangsprojektet. Der vil 

blive set på, hvilken effekt en implementering af IFRS 16 vil have på Dampskibsselskabet Nordens årsrapport 

for 2016. Derudover vil vi se på, hvilken effekt ændringen vil have på nøgletallene for virksomheden. 

 

5.2. Overgang fra IAS 17 til IFRS 16 

Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 er ikke uden omkostninger for selskaberne. IASB er klar over, at overgangen 

vil både være tidskrævende og omkostningsfuld for mange af de større selskaber, hvor leasing har en 

væsentlig størrelse. Det betyder, at IASB har udarbejdet forskellige lempelser, som virksomhederne kan gøre 

brug af i forbindelse med implementeringen af den nye standard. Lempelserne har til formål at mindske de 

omkostninger, som den nye standard pålægger virksomhederne i forbindelse med overgangen, uden at det 

har en skadende effekt på kvaliteten. 

Igennem afgangsprojektet har fokusset været på leasingtager og ikke leasinggiver, og det samme vil gøre sig 

gældende i følgende afsnit. IFRS 16 er for leasinggiver på mange måde ens som IAS 17, og IASB mener, at der 

ikke vil være nogen omkostninger for leasinggiver i forbindelse med overgangen fra den ene til den anden 

standard. 

Leasingtager kan vælge at implementere IFRS på en af to følgende måder: 

a) “Retrospectively to each prior reporting period presented, applying IAS 8 Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors. 
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b) Using the cumulative catch-up approach – under which the Standard is applied retrospectively with 

the cumulative effect recognized at the date of initial application in accordance with IFRS 16:C7 to 

C1365.” 

Uanset hvilken af de to metoder der vælges, skal leasingtager anvende den samme metode på alle dens 

leasingaftaler. 

5.2.1. Retrospectively to each prior reporting period presented, applying IAS 8 Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors 

Hvis virksomheder vælger at benytte ovenstående overgangsregel, betyder det, at virksomheden er nødt til 

at anvende den nye regnskabsstandard fuldt ud på alle virksomhedens leasingaftaler, og det betyder: 

1) Virksomheden skal udarbejde sin årsrapport, som om IFRS 16 altid var blevet anvendt. 

2) Virksomheden skal omregne alle sammenlignende oplysninger, som har været præsenteret i tidligere 

perioder. 

3) Virksomhedens skal redegøre for effekten ved anvendelse af IFRS 16 linje for linje. 

Hvis en virksomhed vælger denne metode, skal sammenligningstallene for tidligere år rettes, så det ser ud 

til, at IFRS 16 også er blevet brugt de tidligere år. I praksis betyder det, at hvis en virksomhed vælger at 

benytte IFRS 16 første gang fra den 1. januar 2019, så er virksomheden nødt til at finde ud af, hvad effekten 

vil være på tallene fra 1. januar 2018, selvom de i årsrapporten er blevet rapporteret under den gamle 

regnskabsstandard IAS 17. 

Anvendelse af denne overgangsregel bliver betragtet af mange som værende den mest omkostningstunge, 

da det vil kræve, at virksomheder registrerer deres data på to måder gennem 2018, både så de overholder 

og kan indberette IAS 17 og IFRS 16, hvilket vil betyde en betydelig omkostning for virksomhederne. 

5.2.2. Using the cumulative catch-up approach – under which the Standard is applied retrospectively 

with the cumulative effect recognized at the date of initial application in accordance with IFRS 16:C7 

to C13. 

Hvis virksomheder derimod vælger at benytte denne overgangsregel, betyder det, at den kumulative effekt 

ved IFRS 16 indledningsvist skal indregnes og tilpasses via egenkapitalen, som betyder følgende: 

1) Hvis leasingtager vælger at anvende IFRS 16 fra den 1. januar 2019, vil der foretages en justering af 

den kumulative effekt for tidligere perioder den 1. januar 2019. 
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2) Leasingtager ændrer ikke de sammenlignende oplysninger, ændringen føres over egenkapitalen.  

3) Det er påkrævet af leasingtager at redegøre for den effekt, som implementeringen af IFRS 16 vil have 

på årsrapporten. 

En af fordelene ved catch-up-metoden er, at virksomheden ikke behøver at have et parallelt 

registreringssystem kørende ved siden af deres normale system. Da effekten ved implementeringen af IFRS 

16 vil blive ført over egenkapitalen. 

 

5.3. Introduktion til Dampskibsselskabet Norden 

Dampskibsselskabet Norden blev grundlagt tilbage i 1871 af Mads Christian Holm, der samtidig drev 

virksomheden indtil hans død i 1892. Dampskibsselskabet Norden er en dansk rederivirksomhed og en af 

Danmarks ældste internationale arbejdende rederier. Rederiet har over 230 tørlast- og tankskib og mere end 

1.000 ansatte, der er fordelt udover kontorer og skibe i hele verden66.  

5.3.1. Omverden og den finansielle situation for Dampskibsselskabet Norden 

Dampskibsselskabet Norden er en dansk virksomhed og er børsnoteret på den danske børs Nasdaq OMX 

Copenhagen67. Det betyder, at Dampskibsselskabet Norden er underlagt de standarder og 

regnskabsvejledninger, som publiceres af IASB. 

Dampskibsselskabet Norden havde i 2016 et udfordrende regnskabsår, og resultatet i koncernregnskabet 

viste et underskud på -45,5 mio.USD og en omsætning på 1,251 mia.USD, i regnskabsåret 2015 viste 

koncernregnskabet et underskud på -284,9 mio.USD og en omsætning på 1,653 mia.USD. Året 2016 var et 

svært år for Dampskibsselskabet Norden, da de største to markeder – tørlast og produkttank – bevægede sig 

i to forskellige retninger. Raterne på tørlastmarkedet begyndte at stige, samtidig med at raterne på 

produkttank markedet begyndte at falde midt på året68. 

Dampskibsselskabet Norden lavede ingen gennemgribende ændringer i deres forretningsmodel i 

regnskabsåret 2016, her tænkes der specifikt på sammensætningen af flåden ift. finansielle og operationelle 

leasingaftaler. 
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5.4. Årsrapport for 2016 

5.4.1. Aktiverne 

I årsrapporten for 2016 er den samlede aktivsum på 1,301 mia.USD, og de materielle anlægsaktiver udgør 

57,73 % af den samlede aktivsum, svarende til 751 mio.USD. De materielle anlægsaktiver er opdelt på tre 

poster: skibem der udgøre 90,56 %, svarende til 680,2 mio.USD, ejendom og driftsmidler, der udgøre 6,78 %, 

svarende til 50,9 mio.USD, og forudbetalinger på skibe og nybygninger, der udgør 2,66 %, svarende til 19,8 

mio.USD69. 

I note 12 står de materielle anlægsaktiver beskrevet, og det er også i denne note, at de finansielle 

leasingforpligtelser er oplyst. Den samlede regnskabsmæssige værdi på skibene er 680,2 mio.USD, og ud af 

dem udgør 32,51 %, svarende til 244,2 mio.USD, selskabets finansielle leasingaftaler70. 

De 32,51 % beskriver, hvor stor en andel af selskabets skibe der bliver lejet, og hvor en andel af skibene, som 

selskabet selv ejer. I regnskabsåret 2015 udgjorde de finansielle leasingaftaler 30,13 % af de samlede skibe, 

og 2016 er nogenlunde på niveau med 201571. 

Som tidligere beskrevet i afgangsprojektet er det ikke muligt at identificere de operationelle leasingaftaler 

via de materielle anlægsaktiver og note 12. De operationelle leasingaftaler vil være beskrevet i noterne. 

5.4.2. Operationelle leasingforpligtigelser 

I note 26 af årsrapporten for 2016 er de operationelle leasingforpligtelser beskrevet. Som beskrevet tidligere 

i afgangsprojektet kan vurderingen af de enkelte leasingaftaler være yderst subjektive, og i årsrapporten er 

det regnskabsmæssige valg og skøn beskrevet på følgende måde: 

 ”Ledelsens vurderinger af, hvorvidt lejeaftaler vedrørende skibe regnskabsmæssigt skal klassificeres 

som finansiel eller operationel leasing, baseret på en helhedsvurdering af hver enkelt leasingaftale. 

Ved finansiel leasing indregnes et langfristet aktiv og en gældsforpligtigelse. Ved klassifikation som 

operationel leasing indregnes som udgangspunkt de løbende lejebetalinger i resultatopgørelsen.72” 

I ovenstående afsnit beskriver ledelsen, hvordan behandlingen af de enkelte aftaler foregår. 

Karakteristikaene følger de regler og retningslinjer, der er i IAS 17. 

                                                           
69 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
70 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
71 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
72 IFRS: IFRS 16 Leases 
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De operationelle leasingforpligtigelser er opdelt i to kategorier – tørlast og tank – som er selskabets to 

skibstyper. I regnskabsåret 2016 er de samlede operationelle leasingforpligtigelser på 1,072 mia.USD, tørlast 

står for 77,26 %, svarende til 828,5 mio.USD, og tank står for de resterende 22,74 %, svarende til 243,7 

mio.USD73. 

De samlede operationelle leasingforpligtigelser svarer til 82,42 % af den samlede aktivsum, hvilket betyder, 

at hvis alle de operationelle leasingforpligtigelser skulle indregnes i balancen, så ville det havde en væsentlig 

indflydelse for regnskabsbrugerne. For at regnskabsbrugerne får et retvisende billede af Dampskibsselskabet 

Nordens finansielle situation, er de nødt til at foretage en korrektion i forhold til de operationelle 

leasingforpligtigelser. Når den nye regnskabsstandard IFRS 16 implementeres, vil det ikke længere være 

nødvendigt. 

 

5.5. Årsrapport for 2016 efter IFRS 16 

Hvis Dampskibsselskabet Norden havde implementeret IFRS 16 fra 1. januar 2016, ville årsrapporten for det 

regnskabsår se noget anderledes ud, end den gør nu. Ud fra de oplysninger, der er til rådighed i årsrapporten 

for 2016, vil effekten af IFRS 16 blive beregnet, og der vil blive udarbejdet en ny resultatopgørelse og balance, 

der i store træk vil vise effekten af IFRS 16 på årsrapporten for 2016. Det er ikke alle oplysninger, der er 

adgang til i forhold til de operationelle leasingforpligtigelser, så der vil være steder, hvor der vil blive foretaget 

antagelser og forudsætninger. 

Som nævnt tidligere i afgangsprojektet vil karakteren af de finansielle leasingaftaler ikke gennemgå den store 

ændring i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 i forhold til den nuværende standard IAS 17, hvilket 

betyder, at eventuelle ændringer til dem ikke bliver behandlet. 

5.5.1. Operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16 

De operationelle leasingforpligtigelser er ifølge note 26 i årsrapporten for 2016 ikke ubetydelige, da de svarer 

til 82,42 % af den samlede aktivmasse. Forfaldsperioden for de operationelle leasingforpligtigelser er opgjort 

til følgende74: 

                                                           
73 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
74 Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 
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Det antages, at Dampskibsselskabet Norden har brugsretten og alle fremtidige økonomiske fordele 

forbundet med aktivet, og derfor opfylder de regler og betingelser, der er i den nye regnskabsstandard. Ifølge 

den nye regnskabsstandard skal alle leasingaftaler med en periode på under 12 måneder ikke indregnes i 

balancen. Det er ikke muligt at aflæse ud af årsrapporten, hvor mange af de operationelle leasingaftaler der 

har en periode på under 12 måneder. I årsrapporten er der blevet oplyst, at der er 318,9 mio.USD, som har 

en periode inden for 1 år, men det betyder ikke, at alle de 318,9 mio.USD skal holdes ude af balancen. Hvis 

det antages, at 25 % af alle de operationelle leasingaftaler er under 12 måneder, vil fordelingen se ud på 

følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

De 25 % er udelukkende en antagelse, da det ikke har været muligt at hverken få tallet be- eller afkræftet. 

I ovenstående eksempel er der udelukkende taget højde for leasingaftaler med en periode på under eller 

over 12 måneder. Der er ikke blevet set på leasingaftaler med lav værdi, da leasingaftalerne vedrører skibe, 

og det antages, at der ikke er nogen aftaler, der har en værdi på under 5.000 USD, som IASB har sat som en 

Figur 7: De to kolonner viser de operationelle leasingforpligtigelser for henholdsvis tørlastskibe og tankskibe, fra 
Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016. 

USD 1.000
Tørlast Tank I alt

Leasing inden for 1 år (ingen indregning) 62.256 17.475 79.731
Leasing inden for 1 år (indregning) 186.768 52.426 239.194

249.024 69.901 318.925

2016

Figur 8: Egen tilvirkning. 
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nedre værdi. Derudover er der ikke blevet taget højde for en sondring af de enkelte aftaler i forhold til 

leasingaftaler og eventuelle serviceydelser.  

5.5.2. Balancen efter IFRS 16 

Ovenstående beregning og indregning af operationelle leasingaftaler i balance vil have en drastisk effekt på, 

hvordan balancen for Dampskibsselskabet Norden vil se ud. Der er flere regnskabsposter, der er 

sammendraget, da det ikke er alle poster, som bliver berørt af ændringerne i IFRS 16. 

I nedenstående udregning kan balancen for Dampskibsselskabet Norden ses efter implementeringen af IFRS 

16 og efter den gamle IAS 17: 

I beregningerne kan det ses, at de operationelle leasingaftaler er blevet indregnet i selskabets balance. Det 

er sammenlagt blevet tilføjet 1,167 mia.USD til balancen under aktiverne og passiverne. De langfristede 

aktiver er steget med 928,6 mio.USD, og de kortfristede er steget med 239,1 mio.USD. På forpligtelsessiden 

er de langfristede forpligtigelser steget med 928,6 mio.USD, og de kortfristede forpligtigelser er steget med 

239,1 mio.USD. Det har ikke været muligt at finde den diskonteringsrate, som Dampskibsselskabet Norden 

har benyttet, samtidig med at det ikke har været mulig, at finde ud af, hvad den gennemsnitlige 

leasingperiode er for Dampskibsselskabet Norden og deres leasingaftaler. Det har betydet, at det ikke har 

været muligt at udregne effekten på egenkapitalen efter implementeringen af den nye standard. 

USD 1.000
AKTIVER IAS 17 IFRS 16 Ændring i USD
Skibe 680.247 1.608.945 928.698
Materielle aktiver 751.124 1.679.822 928.698
Langfristede aktiver 767.051 1.695.749 928.698
Skibe 0 239.194 239.194
Kortfristede aktiver 533.979 773.173 239.194
Aktiver i alt 1.301.030 2.468.922 1.167.892
BALANCE
Egenkapital 801.406 801.406 0
Lån 190.089 1.118.787 928.698
Langfristede forpligtelser 190.089 1.118.787 928.698
Lån 0 239.194 239.194
Kortfristede forpligtelser 0 239.194 239.194
Forpligtelser i alt 499.624 1.667.516 1.167.892
Passiver i alt 1.301.030 2.468.922 1.167.892

Figur 9: Egen tilvirkning. 
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Balancesummen vil efter implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16 stige med 89,76 %, 

svarende til 1,167 mia.USD. Denne stigning i balancesummen vil have en væsentlig indflydelse på de 

forskellige nøgletal for virksomheden. Følgende nøgletal og ændringer er udvalgt: 

5.5.2.1. Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden er med til at beskrive og vurdere virksomhedens evne til at betale deres udgifter og 

omkostninger på lang sigt. Jo mere egenkapitalen udgør af de samlede passiver, jo mere af virksomheden er 

finansieret af virksomheden selv, hvilket giver en højere og bedre soliditet. Hvis soliditeten er på 100 %, 

betyder det, at finansieringen udelukkende gøres gennem egenkapitalen, hvis soliditeten er på 0 %, betyder 

det, at virksomheden ikke finansieres gennem egenkapitalen. Hvis virksomheden har en høj soliditet, betyder 

det, at der er en lav økonomisk risiko, og hvis der er en lav soliditet, betyder det, at der er en større økonomisk 

risiko75. 

Der er mange analytikere, der beregner soliditeten for at se, hvor modstandsdygtig virksomheden er for 

eventuelle tab. Soliditetsgraden er med til at vise, hvor mange af virksomhedens aktiver der kan falde i værdi, 

før fremmedkapitalen begynder at lide tab.  

Ved implementeringen af den nye IFRS 16 falder Dampskibsselskabet Nordens soliditetsgrad fra 61,60 % til 

32,46 %. Det betyder, at Dampskibsselskabet Norden har øget deres forpligtigelser og låner en større del af 

deres samlede kapital, hvilket er en negativ ændring for virksomheden. 

5.5.2.2. Gældsætningsgrad 

Gældsætningsgraden beskriver, hvor stor en mængde af gæld der bliver brugt til at finansiere virksomhedens 

aktiver. Jo højere virksomhedens gældsforpligtigelser er set i forhold til egenkapitalen, jo mere gældsat er 

virksomheden. En højere gældsætning forstærkere både virksomhedens gevinster og tab76. 

                                                           
75 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave 2017 
76 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave 2017 

Finansielle nøgletal: IAS 17 IFRS 16 Ændring i USD
Soliditetsgrad Egenkapital x 100 / Aktiver 61,60% 32,46% -29,14%
Gældsætningsgrad Gæld i alt x 100 / Aktiver 38,40% 67,54% 29,14%
Gearing Gæld i alt / Egenkapital 0,62 2,08 1,46

Figur 10: Egen tilvirkning. 
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Ved implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16 stiger Dampskibsselskabet Nordens 

gældsætningsgrad fra 38,40 % til 67,54 %. Det betyder, at virksomhedens aktiver er finansieret ved 67,54 % 

fremmedkapital i forhold til 38,40 %, hvilket er en negativ udvikling set fra regnskabsbrugernes synsvinkel.  

5.5.2.3. Gearing 

Gearing beskriver, hvad forholdet er mellem virksomhedens gæld og dens egenkapital. Hvis en virksomhed 

f.eks. har en gearing på 5, så betyder det, at selskabet har lånt fem kroner for hver krone, virksomheden har 

i egenkapital. Virksomheder med en høj gearing har en større risiko for at tabe hele deres egenkapital, da de 

er mere eksponeret77.  

Ved implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16 stiger Dampskibsselskabet Nordens gearing fra 

0,62 til 2,08. Det betyder, at hver gang ejerne af Dampskibsselskabet Norden har investeret 1 kr. i 

virksomheden, er der blevet investeret 2,08 kr. i fremmedkapital. Den øgede gearing er fra 

regnskabsbrugernes synsvinkel en negativ udvikling. 

 

5.6. Delkonklusion 

I Dampskibsselskabet Nordens årsrapport for 2016 er der efter IAS 17 oplyst over en milliard dollar i 

operationelle leasingforpligtelser. De operationelle leasingforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, 

svarer til over 82 % af den samlede balancesum, og det betyder, at Dampskibsselskabet Norden i væsentlig 

grad benytter sig af operationelle leasingaftaler. 

Efter indregningen af de operationelle leasingaftaler stiger både aktiverne og forpligtigelserne. Hvis det 

havde været muligt at beregne diskonteringsraten og den gennemsnitlige leasingperiode, ville der også skulle 

ske ændringer i virksomhedens resultatopgørelse og egenkapitalen.  

Implementeringen af den nye regnskabsstandard betyder, at der sker en del ændringer på flere af selskabets 

nøgletal. Soliditetsgraden falder, gældsætningsgraden stiger, og det samme gør gearingen. Alle ændringer er 

negative for virksomheden set i forhold til eksterne regnskabsbrugere, da det får virksomheden til at fremstå 

mindre modstandsdygtig end ved anvendelse af IAS 17. 

IFRS 16 vil derfor have en negativ effekt på synet af Dampskibsselskabet Nordens årsrapport, da det udefra 

ser ud til, at virksomheden er mere afhængig af fremmed kapital og finansiering end ved anvendelse af IAS 

17. 

                                                           
77 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave 2017 
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6. Hvad er fagpersoner og interessenters holdning til den nye 

regnskabsstandard IFRS 16? 

Den nye regnskabsstandard IFRS 16 har ikke kun stor effekt på de virksomheder, som skal implementere den, 

regnskabsbrugernes interessenter har også givet udtryk for både fordele og ulemper ved den nye standard. 

Det er ikke kun regnskabsbrugernes interessenter, som mener, at IAS 17 havde forskellige fejl og mangler. 

IASB har selv anerkendt, at den gamle leasingstandard ikke gav det mest retvisende billede af 

virksomhedernes finansielle stilling, specielt hvis virksomheden har mange operationelle leasingforpligtelser. 

En af IASB’s overordnede grunde til udarbejdelsen af den nye standard er at øge informationsværdien i 

årsrapporten og øge udbyttet for regnskabsbrugerne. 

 

6.1. Kommentarer og bemærkninger fra interessenter 

I forbindelse med udarbejdelse af den nye regnskabsstandard har det været muligt for alle interessenterne 

at kommentere på de forskellige udkast til regnskabsstandarden. Interessenterne har mulighed for at 

indsende Comment Letters til IASB og FASB i forhold til det udkast, der er blevet udsendt. I afgangsprojektet 

vælges der et Comment Letter, der vil blive kigget på. Det Comment Letter, der er blevet udvalgt, er fra EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group). 

6.1.1. EFRAG 

EFRAG er en privat organisation, der blev grundlagt i 2001, som har til formål at opfordre den Europæiske 

Union til at tjene offentligheden. 

EFRAG har indhentet bemærkninger fra i alt femogtyve, og i blandt de femogtyve er der to investorer, atten 

analytikere, et kreditvurderingsbureau og fire ikke-brugere. De femogtyve kommer fra otte lande, tre fra 

Benelux, tre fra Europa, fire fra Frankrig, to fra Tyskland, en fra Italien, en fra Portugal, en fra Spanien og ti 

fra England78. 

Kommentarerne på den nye regnskabsstandard er overvæsentlige positive, som følgende graf viser: 

                                                           
78 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
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Dem, der kommenterede IFRS 16, mener, at det er positivt, at de operationelle leasingaftaler bliver indregnet 

i balancen, samt at notekravet øges, og at det bliver lettere at sammenligne de forskellige virksomheders 

årsrapporter samt overvåger virksomhederne og reducerer risikoen. Der blev identificeret fire overordnede 

områder, hvor IFRS 16 vil have den største effekt79: 

a) Gennemsigtigheden i nogle industrier vil stige, evnen til at træffe investeringsbeslutninger vil blive 

forbedret, og samtidig sker der et fald i investeringsrisikoen. 

b) IFRS 16 vil øge tillid til de forskellige industrier, men det vil dog være nødvendigt at undersøge det i 

praksis. 

c) Sammenligneligheden øges på tværs af virksomhederne. 

d) Implementeringen vil have en effekt på, hvordan kontrakter vil blive forhandlet og udformet 

fremover. 

En af interessenterne kommenterede, at effektiviteten på kapitalmarkederne øges, da IFRS 16 giver færre 

skøn end IAS 17. 

6.1.1.1. Anvendelig information efter implementering af IFRS 16 for regnskabsbrugere 

De fleste af interessenterne indikerer, at de på nuværende tidspunkt justerer tal i forhold til de årsrapporter, 

de analyserer (18), og over halvdelen af interessenterne forventer (14), at der stadig vil være behov for 

justeringer til årsrapporterne efter implementeringen af IFRS 16. Dog forventer alle interessenterne (25), at 

der vil være færre justeringer end i dag efter IAS 1780. Justeringerne foretages ofte på virksomhedens 

passivside for at afspejle leasingforpligtigelserne, derudover bliver der også foretaget ændringer på 

aktivsiden81. 

                                                           
79 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
80 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
81 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 

Figur 11: Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission 
Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
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Kreditvurderingsbureauet kommenterede, at det ville være vigtigt, at der i noterne blev opdelt, hvor stor del 

af leasingforpligtigelserne der vedrørte finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler. Det 

anbefales, at der i noterne sker en underopdeling af disse to former for aftaler82. Hvis denne opdeling ikke er 

mulig, vil et alternativ være at oplyse diskonteringsrenten eller den vægtede gennemsnitlige 

diskonteringsrente samt leasingperioderne. 

Den største del af interessenterne tror ikke, der vil være behov for at justere for low-value-assets-kontrakter 

eller short-term-kontrakter efter den nye regnskabsstandard83. 

6.1.1.2. Regnskabsaflæggers holdning til implementering af IFRS 16 

EFRAG har modtaget kommentarer fra fjorten virksomheder, der skal udarbejde deres årsrapporter efter 

IFRS 16 i stedet for IAS 17, og hørt dem om, hvad de mener, den nye regnskabsstandard vil betyde, og hvilken 

effekt den vil have. 

6.1.1.2.1. Overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 

De fleste af de virksomheder, som var kommet med kommentarer, har ikke lagt sig fast på, hvordan 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 vil ske. Overgangen kommer til at blive baseret på, hvornår IFRS 16 vedtages, 

og om det er muligt at gøre det allerede fra 1. januar 2018 samtidig med IFRS 1584. 

6.1.1.2.2. IFRS 16 en forbedring i forhold til IAS 17 

Virksomhederne har udtrykt forskellige holdninger til, at IFRS 16 er en forbedring i forhold til IAS 17. Nogle 

af virksomhederne mener ikke, at det er en fordel, at alle deres leasingforpligtigelser bliver rapporteret i 

balancen, da det vil betyde, at det ikke er muligt at anerkende de forskellige former for leasing, som 

virksomhederne har. Helt specifikt vil implementeringsomkostningerne overstige de fordele, som den nye 

regnskabsstandard vil medføre85. 

Nogle af virksomhederne anerkender dog, at gennemsigtigheden og sammenligneligheden af de forskellige 

virksomheder i brancherne vil øges efter implementering af IFRS 16. 

6.1.1.2.3. En afvejning af omkostninger og fordele 

Både engangsomkostningerne og de løbende omkostninger vil for virksomhederne være betydelige ved IFRS 

16. En af virksomhederne oplyste, at det ville komme til at koste omkring to en halv million euro, svarende 

til to tusind arbejdsdage, og IT-omkostninger. De løbende omkostninger forbundet med implementeringen 

                                                           
82 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
83 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
84 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
85 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
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af IFRS 16 blev også vurderet til at være i millionklassen86. De løbende omkostninger forbundet med IFRS 16 

skyldes specifikt87: 

a) Øgede omkostninger i forbindelse med ekstern revision og kontrolopgaven (intern kontrol) og den 

løbende vedligeholdelse af systemer. 

b) Den gentagende revurdering af leasingkontrakter mv., der løbende skal vurderes. 

6.1.1.3. Feedback fra revisions- og konsulenthuse og regulatorer 

To revisions- og konsulenthuse og to regulatorer har kommenteret på udkastet til den nye 

regnskabsstandard. Alle er enig i, at den nye regnskabsstandard overholder generalklausulen om et 

retvisende billede, og at det er en væsentlig forbedring i forhold til IAS 17, da det giver en bedre 

gennemsigtighed og meningsfuld information om de leasingaftaler, der bliver rapporteret. Interessenterne 

er enige i, at implementeringen af IFRS 16 vil være yderst omkostningsfuld, men ikke enig i, at der måske er 

tvivl om, at fordelene ved den nye regnskabsstandard opvejer ulemperne88. 

Interessenterne påpeger samtidig, at der er områder i IFRS 16, hvor det kræver en vurdering af 

regnskabsaflæggerne, men at det overordnet set ikke burde være et problem for regnskabsaflæggerne at 

identificere, om den pågældende aftale indeholder et leasingselement eller ej89. 

Det blev også beskrevet, at IFRS 16 kunne have en effekt på den økonomiske og finansielle stabilitet i Europa 

på grund af følgende90: 

a) En af interessenterne kommenterede, at den øgede gennemsigtighed gjorde det nemmere for 

investorer og analytikere at allokere deres midler derhen, hvor de gerne ville, men at det krævede, 

at alle virksomheder, der var en del af det regulerede marked, anvender IFRS 16. 

b) En af de andre interessenter kommenterede, at implementeringen af IFRS 16 vil betyde, at mængden 

af upræcise skøn ville blive mindre, da alle leasingforpligtigelserne ville blive indregnet i 

virksomhedens årsrapport. 

c)  

6.2. Delkonklusion 

Der er to overordnede vurderingen af den nye regnskabsstandard IFRS 16. Regnskabsbrugerne ser 

hovedsageligt positivt på den nye standard, da den vil betyde, at sammenligneligheden mellem 

                                                           
86 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
87 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
88 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
89 Guersent, Olivier: EFRAG’s Letter to the European Commission Regarding Endorsement of IFRS 16 Leases 
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virksomhederne i branchen øges, samtidig stiger gennemsigtigheden også, da færre leasingforpligtigelser vil 

blive indregnet i årsrapporten. Ændringerne betyder, at regnskabsbrugerne ikke behøver at foretage den 

samme mængde af justeringer som tidligere, som derfor mindsker mængden af skøn. 

Regnskabsaflæggerne er ikke ligeså positive som regnskabsbrugerne, og den overordnede stemning blandt 

regnskabsaflæggerne er mere negativ. Det skyldes, at IFRS 16 giver gennemgribende ændringer på 

leasingområdet. De gennemgribende ændringer giver ikke nødvendigvis en positiv effekt på deres 

årsrapporter, samtidig betyder ændringerne en noget større administrativ byrde, og den overordnede 

konklusion fra regnskabsaflæggere er, at hele implementeringen vil være for omfattende i forhold til det 

udbytte, den vil give. 
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7. Konklusion 

IASB og FASB’s ide med IFRS 16 var at ændre de udfordringer, som IAS 17 gav i forbindelse med 

gennemsigtighed og sammenlignelighed af årsrapporterne fra forskellige virksomheder. Denne udfordring 

skal løses ved, at der sker en større indregning af virksomhedernes leasingforpligtigelser. Virksomhedens 

årsrapporter skal som følge give et mere retvisende billede og øge informationsværdien og udbyttet for 

regnskabsbrugerne. 

I regnskabsstandarden IAS 17 sker der en opdeling af finansiel og operationel leasing. Denne opdeling sker 

på baggrund af en række punkter og kriterier, som er opstillet i IAS 17. Finansiel leasing bliver indregnet i 

balancen, på samme måde som alle andre aktiver, en virksomhed har købt og ejer. Operationel leasing bliver 

derimod ikke indregnet i balancen, men oplyses i noterne til årsrapporten. Implementeringen af IFRS 16 

resulterer i en række ændringer i forhold til, hvad regnskabsbrugerne og regnskabsaflæggerne tidligere har 

været vant til i IAS 17. Der er kommet en ny definition på en leasingaftale og hele identificeringen af et aktiv. 

Alle leasingaftaler skal nu indregnes i virksomhedens balance – med enkelte uvæsentlige undtagelser. 

Klassifikationen mellem operationel og finansiel leasing ophæves i IFRS 16, samtidig skal virksomhederne 

foretage en løbende revurdering af aftalens periode og om den forpligtigelse, der er indregnet. Derudover 

vil der også være nye notekrav, som virksomheden skal være opmærksomme på i forbindelse med den nye 

regnskabsstandard. 

Virksomhederne vil være omfattet af IFRS 16 fra regnskabsår, der starter den 1. januar 2019 eller senere – 

virksomheder har mulighed for at implementere IFRS 16 tidligere, hvis de ønsker det. IFRS 16 vil have 

forskellige effekter på virksomhederne, en af dem er ændring af deres balancesum og nøgletal, en anden er 

det ekstra administrative arbejde i forbindelse med implementering og efter-implementeringen, som 

udmunder i ekstra omkostninger for virksomheden. De løbende økonomiske konsekvenser ligger i den måde, 

virksomheden behandler fremtidige leasingaftaler, indregningen af disse kontrakter samt den løbende 

revurdering af perioden for aftalen og restforpligtigelsen.  

I afgangsprojektet er der blevet set på de konsekvenser og ændringer, den nye regnskabsstandard vil have 

på en årsrapport. Der er også set på, om årsrapporten efterfølgende giver et mere retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske situation og øger informationsværdien for regnskabsbrugerne. Der blev kigget 

på Dampskibsselskabet Norden og deres årsrapport for 2016. Indregningen af de operationelle leasingaftaler 

viste en effekt på virksomhedens resultatopgørelse og balance, hvilket igen resulterede i en række ændringer 

i virksomhedens nøgletal. Nøgletal, der relaterer sig til virksomhedens aktiver, blev i forbindelse med 

indregning af IFRS 16 påvirket negativt, mens andre nøgletal forbundet med virksomhedens EBITDA blev 
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positivt påvirket, hvis det antages, at udgifterne forbundet med leasingaftalerne klassificeres som 

afskrivninger og finansielle omkostninger.  

Nogle regnskabsbrugere vil måske se på virksomhedens aktivmasse og se en forøgelse efter indregningen af 

operationelle leasingaftaler og ser det som værende positivt for både dem og virksomheden. Udover at 

aktivmassen stiger, vil virksomhedens forpligtigelser også stige, og det vil andre regnskabsbrugere måske se 

som værende negativt for dem og virksomheden. Stigning i en række nøgletal og stigning i forpligtigelserne 

vil de fleste virksomheder og eksterne regnskabsbrugere ikke se som værende positivt i forbindelse med den 

eksterne rapportering. 

Den øgede indregning af leasingkontrakter og en stigning i henholdsvis aktiver og forpligtigelser betyder, at 

de tidligere årsrapporter for virksomhederne har været undervurderet og ikke har givet et retvisende billede 

af virksomhederne. For at kompensere for de operationelle leasingkontrakter, der ikke er blevet indregnet, 

har regnskabsbrugerne fortaget manuelle justeringer. Den nye standard betyder, at informationsværdien for 

regnskabsbrugerne stiger og giver dem et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Den manglende indregning og de manuelle justeringer har betydet, at der har været en del skøn forbundet 

med de årsrapporter, som regnskabsbrugerne har brugt, hvilket har medført, at risikoen for fejl har været 

stor. Indregningen af de operationelle leasingaftaler betyder, at regnskabsbrugerne har en bedre mulighed 

for at bedømme virksomhedernes årsrapporter, hvilket også giver regnskabsbrugerne et bedre udbytte af 

årsrapporterne. De forskellige regnskabsbrugere mener derfor, at den nye regnskabsstandard IFRS 16 er en 

fordel for dem og giver dem en større gennemsigtighed og sammenlignelighed i mellem de forskellige 

virksomheder og brancher. 

Regnskabsbrugerne har haft en del kritikpunkter af den gamle regnskabsstandard IAS 17. Den gamle 

regnskabsstandard er specielt blevet kritiseret for at være for subjektiv i forbindelse med vurderingen af, om 

en leasingkontrakten enten var operationel eller finansiel. I forlængelse af det løb kritikken på, at den var for 

kompleks, og regnskabsbrugerne havde svært ved at se, hvad der lå som baggrund for vurderingen af 

aftalerne. Regnskabsstandarden led også under, at den operationelle leasing på mange måder opfyldte 

kravet om indregning, men stadig ikke blev indregnet i virksomhedens balance. 

Regnskabsbrugerne vil på mange områder få mere ud af årsrapporterne efter implementeringen af IFRS 16 

end ved IAS 17. Der vil dog være en periode, hvor sammenligningen af årsrapporterne vil være svær, da det 

år med implementeringen vil skabe en del forvirring i forbindelse med sammenligningstal mv. Det øgede 

notekrav vil derimod være en væsentlig forbedring for regnskabsbrugerne, da det giver dem bedre 

informationer om de indregnede kontrakter. Som nævnt tidligere i afgangsprojektet vil mængden af skøn, 
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som regnskabsbrugerne skal foretage, blive mindre efter den nye standard, dog vil de ikke blive elimineret 

fuldstændig.  

Ud fra de tidligere delkonklusioner samt den samlede konklusion vil der overordnet set være flere fordele 

for regnskabsbrugerne ved den nye standard end ved den gamle, og sammenligneligheden og 

gennemsigtigheden øges ved indregning af de operationelle leasingkontrakter, samtidig med at 

virksomhederne lever bedre op til generalklausulen om et retvisende billede. 
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