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1 Intro 

1.1 Indledning:  

Indenfor de senere år er erhvervsmæssig leasing blevet mere og mere attraktivt. Flere 

virksomheder benytter sig af muligheden for at lease frem for at erhverve. Dette kan eksempelvis 

skyldes betalingen ved indgåelse af en leasingkontrakt, hvor det ikke kræver et ligeså betydeligt 

likviditetstræk, som ved erhvervelse. Flere virksomheder med begrænset likviditet benytter sig af 

leasing. Benyttelsen af leasing giver derfor virksomhederne større mulighed for at holde på 

likviditeten i virksomheden, således, at der frigives likviditet til andre og måske mere 

hensigtsmæssige investeringer. 

Danmarks statistik oplyser årligt det samlede antal nyregistrerede personbiler til erhvervsmæssige 

leasing indgået i det forgangne år. Som det kan ses af Figur 1, er antallet af nyregistrerede 

personbiler til erhvervsmæssig leasing steget med ca. 67 % i årene fra 2012 til 2017.  

Figur 1 Erhvervsmæssig leasing af nyregistrerede personbiler 

 

Kilde: Danmarks Statistik – bearbejdet egen tilvirkning 

 

Den europæiske tendens inden for leasing af erhvervsmæssige biler afspejles også af den seneste 

rapport for 2016 fra brancheorganisationen Leasing Europe, hvor der i alt er indgået nye 

leasingkontrakter for 334 mio. € sammenlignet med 2015, hvor leasingkontrakterne udgjorde 314 

mio. € (Leaseeurope, 2016). Dette underbygger, at erhvervsmæssig leasing er en stigende 

eftertragtet finansieringskilde. 
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Når virksomheder ønsker at indgå en leasingkontrakt, behandles det ved den nuværende 

regnskabsstandard, IAS 17, enten som operationel leasing eller finansiel leasing. Den væsentligste 

forskel på metoderne i regnskabshenseende er, at man ved finansiel leasing skal indregne 

leasingkontraktens værdi direkte i balancen og løbende afskrive på denne. Ved operationel leasing 

skal man omkostningsføre de løbende leasingforpligtelser i resultatopgørelsen, ligesom man skal 

oplyse de samlede leasingforpligtelser i en note bagerst i regnskabet, notekrav (BDO, 2017). 

Dette leder os videre til vores motivation, for netop at skrive om leasing, og herunder kommer vi 

ind vores problemstilling.  

1.2 Motivation og problemstilling 

Når en virksomhed ønsker at investere i et anlægsaktiv, kan finansieringen ske på forskellige 

måder herunder igennem egenfinansiering, bankfinansiering, lån mellem koncernparter og 

leasing. Leasing er en af de former for finansiering, der i stigende grad bliver mere og mere 

populær blandt virksomheder i bl.a. Danmark og resten af Europa som nævnt i indledningen. 

IAS 17 er på nuværende tidspunkt den gældende leasingstandard, der beskriver, hvordan leasing 

skal defineres, indregnes, måles og præsenteres regnskabsmæssigt. Standarden har dog mødt 

kritik både fra regnskabsaflæggere, analytikere og eksperter i regnskabs- og investeringsbranchen, 

der mener, at standarden er for kompleks. Over de sidste 30 år er den derfor flere gange blevet 

revurderet og omskrevet (Deloitte, u.d.). I 2009 tog IASB, International Accounting Standards 

Board, skridtet videre og udarbejdede en helt ny standard for leasing i samarbejde med FASB, 

Financial Accounting Standards Board. 3 gange er et udkast til en ny standard blevet fremlagt til 

høring i offentligheden. Dette er resulteret i IFRS 16, der blev vedtaget og udsendt i januar 2016. 

IFRS 16 vil have virkning for regnskabsåret begyndende 1. januar 2019. IFRS 16 lægger op til, at alle 

leasingaftaler for leasingtagere skal indregnes, med undtagelse af short-term samt low-value 

leasingkontrakter (PwC, 2018, s. 26). Dette betyder, at den nye standard nu fjerner muligheden for 

at undlade indregningen af leasingaktiver og -forpligtelser i balancen. Dette vil have betydning for 

selskaber, hvor en stor del af deres aktiver hidtil har været klassificeret i årsrapporten som 

operationel leasing men nu skal indregnes i balancen under aktiverne og som en forpligtelse.  
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Ifølge IASB vil IFRS 16 gøre regnskaberne mere transparente og mere sammenlignelige, når man 

sammenligner med øvrige selskaber i branchen. Selskabernes nøgletal og resultater vil ændre sig 

og måske i sådan en grad, at det vil ændre regnskabsbrugers økonomiske opfattelse af selskabet. 

 

Med dette, har vi fundet frem til en overordnet problemformulering.  

1.3 Problemformulering 

Hvilken effekt får implementeringen af IFRS 16 for virksomheder, herunder Scandinavian Airlines 

System (SAS) og vil denne øge nytteværdien?  

1.3.1 Undersøgelsesspørgsmål  

For at kunne besvare den ovenstående problemformulering på bedst mulig måde, har vi 

udarbejdet en række underspørgsmål, som tilsammen vil hjælpe med at svare på 

problemformuleringen:  

1. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling efter IAS 171 og IFRS 16?  

2. Hvad er årsagen til udformningen af IFRS 16?  

3. Hvad er forskellen på henholdsvis IAS 17 og IFRS 16?  

4. Hvordan vil IFRS 16 teoretisk set påvirke et årsregnskab? 

5. Hvilken effekt vil IFRS 16 have på SAS’ koncernregnskab for regnskabsåret 2016/17? 

6. Vil indførelsen af IFRS 16 medfører et mere tilstrækkeligt korrekt billede af årsrapporten?  

1.4 Afgrænsning 

Vi vil i dette afsnit komme ind på de afgrænsninger, vi vurderer der skal være i opgaven med 

henblik på at opnå det bedste resultat af problemformuleringens besvarelse.  

Vi afgrænser os fra at gå i dybden med leasinggiver, da leasinggiver ikke vil blive mærket 

væsentligt af den nye leasingstandard, IFRS 16, i forhold til det problemområde, vi søger opklaret. 

Leasinggiver vil derfor kun blive inddraget i det omfang, der er nødvendigt.  

Vi afgrænser os til at fokusere på den nuværende regnskabsstandard nemlig IAS 17 og den 

kommende regnskabsstandard IFRS 16, da dette vil sikre dybde i opgaven. Vi går derfor ikke i 

                                                      
1 International Audit Standards nr. 17  
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dybde med, hvordan leasing behandles efter anden given lovgivning som eksempelvis lokale 

regnskabsregler, men vi har alene fokus på regnskaber, der aflægges efter IFRS.  

For reglerne omkring indregningen vil vi primært se på effekten på henholdsvis balancen og 

resultatopgørelsen. Opgaven vil herfor ikke berøre præsentationskrav, oplysningskrav eller 

pengestrømsopgørelse.  

Vi gør opmærksom på, at der kan foreligge skattemæssige forhold ved behandlingen af leasing, 

hvilket vi ikke finder relevant i forhold til opgavens problem.  

Vi afgrænser os fra at uddybe alle de forskellige finansieringstyper, der findes, når vi ser på 

likviditetsmæssige konsekvenser herfor, og sammenligner kun med serielån.  

Vi omtaler ikke IFRIC 4 og SIC-27 ved klassifikation af leasingkontrakter, da de omhandler hvorvidt 

en kontrakt kan betegnes som en leasingkontrakt. Dette finder vi ikke som problemløsende ud fra 

vores problemformulering.   

Ved analysen af IFRS 16’s påvirkning på en investor, har vi valgt at gå i dybden med en 

aktieanalytiker, da de er de væsentligste investorer. Vi mener, at det er dem, som vil blive påvirket 

og dermed også benytte sig mest af den nye leasingstandard, IFRS 16.   

De ovenfornævnte afgrænsninger vurderes at være med til at få den rette dybde i opgaven, så der 

udelukkende kan fokuseres på de væsentligste områder i opgaven, herunder at opnå den bedste 

besvarelse af afhandlingens problemformulering.  

1.5 Målgruppe 

Denne opgave henvender sig primært til regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere, der finder det 

relevant at vide, hvordan den nye regnskabsstandard adskiller sig fra den tidligere 

regnskabsstandard vedrørende leasing samt at kende konsekvenserne heraf. 

For at få det bedste udbytte af opgaven, forventes det, at målgruppen kender til den 

internationale regnskabslovgivning herunder fagtermer.  
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1.6 Hovedopgavens struktur 

Strukturen nedenfor er udarbejdet for at skabe en rød tråd igennem opgaven. Den røde tråd er 

med til at give læseren en bedre helhedsopfattelse og forståelse af måden, vi har valgt at udforme 

vores opgave på. Formålet med opgaven er at besvare den formulerede problemformulering ved 

hjælp af de underliggende undersøgelsesspørgsmål.  

Figur 2 Opgavens struktur 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Kapitel 1 fungerer som den indledende del til emnet. Herunder identificeres problemstillingen og 

de dertil underliggende spørgsmål, som skal være med til at besvare det overordnede problem. 

Herudover indeholder kapitlet metodeovervejelser og afgrænsning.  

Kapitel 2 indeholder en redegørelse af den anvendte teori. Der redegøres for begrebsrammen 

under IFRS herunder nytteværdien af regnskabet for regnskabsbruger. Yderligere redegøres for 

leasing generelt samt IAS 17 og IFRS 16. 

Kapitel 3 foretager en komparativ analyse af IFRS 16 sammenholdt med IAS 17. Herudover vil en 

konsekvensanalyse af den nye implementering af IFRS 16 blive foretaget med henblik på SAS samt 

en analyse af interessenternes holdning til standarden.  

Med udgangspunkt i resultaterne af den tidligere analyse i kapitel 3 opsamles og sammenholdes 

empirien og teorien i en samlet konklusion i kapitel 4, og derved besvares opgavens overordnede 

problemformulering.  
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1.7 Metodevalg  

I det følgende afsnit vil vi fokusere på metode, teori og empiri samt indgangsvinklen til opgaven.  

Opgaven er teoretisk anlagt, hvor teorien understøttes af et praktisk eksempel med udgangspunkt 

i en reel virksomhed. Herudover indeholder opgaven empiri og egne tilvirkninger som interviews 

og holdninger. Dette er med til, at få flere holdninger, herunder perspektiver, belyst og dermed få 

en bredere og mere retvisende besvarelse af problemformuleringen.  

Til den indledende teoretiske del anvendes faglitteratur fra faget Ekstern Regnskab som grundlag 

for den finansielle rapportering, og hvad der her hører til, som indregningsmetoder, 

regnskabsprincipper mv. Dette understøttes af relevante internetkilder og statistikker.  

Vores praktiske eksempel tager udgangspunkt i Scandinavian Airlines (SAS). Grunden til, at vi har 

valgt SAS som casevirksomhed, er, at det er en stor børsnoteret virksomhed, som anvender leasing 

i en betydelig grad. Tanken med, at tage udgangspunkt i denne type virksomhed, er, at vi 

forventer, at det vil føre størst værdi til opgaven i forsøget på at måle effekten af den nye 

regnskabsstandard IFRS 16. Til dette formål har vi valgt SAS koncernen, da vi ved gennemgang af 

deres offentlige regnskab, har kunne konkludere, at de har væsentlige værdier indenfor leasing.  

Dataindsamlingen afsluttes ved begyndelsen af maj 2018. Vi har derfor ikke eventuelle ændringer 

eller relevant dokumentation med, fra efterfølgende periode.  

Vi har forsøgt at besvare problemformuleringen med det mest retvisende billede, hvorfor vi har 

forsøgt at understøtte vores teorier og påstande med primær og sekundær empiri.  

1.7.1 Slutningsform   

Vi har, for at kunne besvare vores problemformulering, benyttet os af både deduktion og 

abduktion. Disse to metoder angiver fremgangsmåder, hvorpå man kan drage videnskabelige 

slutninger (Laursen, 2004). Deduktion og abduktion er brugt for at indsamle viden, som har 

resulteret i en videnskabelig slutning og dermed en fyldestgørende konklusion af vores 

problemformulering.  

Ved deduktiv metode forstås en tilgang, hvor der udledes konklusioner ud fra generelle love, 

teorier eller hypoteser (Laursen, 2004). I opgaven har vi taget udgangspunkt i generelle principper 
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som teori, for at sige noget om en enkelt hændelse. Vi har ved vores praktiske eksempel, taget 

udgangspunkt i faglig teori i form af regnskabsstandarden IFRS 16 for derudfra at beregne og 

estimere effekten af IFRS 16 for SAS’ koncernregnskab.  

Ved abduktion udledes en dristig hypotese, der evt. kan medvirke til en ny forståelse (Systime, 

u.d.). Det vil sige, at ved abduktion kommer man frem til en konklusion ved at drage sammenhæng 

fra forskellige hypoteser. Vi har løbende anvendt abduktion i vores opgave. Dette har vi bl.a. gjort i 

de interviews vi har foretaget.  

1.7.2 Dataindsamling 

Indenfor dataindsamling er der hovedsageligt to slags kriterier, man skal have for øje (Systime, 

u.d.):  

• Kvantitative og kvalitative data  

• Primære og sekundære data 

Figur 3 Kvantitativ eller kvalitativ metode 

 

Kilde: https://c-samf.systime.dk 

Vi vil i det følgende kort redegøre for de to slags kriterier, herunder komme ind på hvordan 

kriterierne kommer til udtryk i denne opgave. 

1.7.2.1 Kvantitative og kvalitative data 

De kvantitative data karakteriseres som alle data, der vedrører tal. Herunder kan nævnes 

statistikker og årsrapporter, der er kommet til på baggrund af kvantitative data. Kvalitative data er 

alle de data, der ikke omhandler tal. Et eksempel herpå kan være, tidsskrifter, bøger, love og 

interviews (Gyldendal, u.d.). 
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I det der er tale om faktuelle tal indenfor kriteriet kvantitative data anses denne form for værende 

den mest troværdige og objektive datametode. Dette er dog ikke altid tilfældet, da dette 

afhænger af formålet med analysen.  

I denne opgave vil både kvalitative og kvantitative data blive anvendt. De kvantitative data vil 

komme til udtryk i form af årsrapporten for udvalgte case virksomhed, mens de kvalitative data vil 

blive præsenteret i forbindelse med interviews mv.  

En gennemløbende kombination af de to ovenstående metoder, vurderes at give det bedste 

resultat af opgavens problemformulering.  

1.7.2.2 Primære og sekundære data 

Primære data er data, som du selv indsamler specielt til formålet, og sekundære data, er data som 

er eksisterende og som der er indsamlet af andre. 

Der findes to forskellige former for sekundære data (Svendsen, 2015):  

• Primær litteratur, også kaldet interne kilder. Det kan være email-korrespondancer. 

• Sekundær litteratur, også kaldet eksterne kilder, der evt. kan være bøger.  

Vi har løbende anvendt både primære og sekundære data idet opgaven både indeholder fortrolig 

information, som er tilegnet gennem interviews, ligesom den indeholder offentlig tilgængeligt 

materiale i form af SAS’ regnskab og offentlige publikationer.2  

1.7.3 Interviews 

Vi har gjort brug af interviews i forbindelse med analysen. Dette gør, at der kommer flere 

interessenters holdninger til den nuværende regnskabsstandard kontra den kommende 

regnskabsstandard. I denne opgave lægges der op til at foretage interviews.  

Der findes nedenstående typer af interviews (Schjødt, 2018): 

• Det uformelle interview  

• Det ustrukturerede interview  

• De semistrukturerede interview 

                                                      
2 En publikation er et offentliggjort dokument 
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• Det strukturerede interview 

• Fokusgruppe interview  

I vores opgave benytter vi os af det semistrukturerede interview. Semistrukturerede interviews er 

kendetegnet ved, at det er et mere strukturerede interview, hvor intervieweren har en række 

spørgsmål klar og kan udstille uddybende spørgsmål. Spørgsmålene er ofte generelle. Denne form 

for interview giver intervieweren mulighed for at styre interviewet, så intervieweren frit kan svare 

på de spørgsmål, der bliver stillet (Schjødt, 2018).  

1.7.3.1 Interview af Global IFRS-partner  

Vi har valgt at interviewe Jan Fedders, som er Global IFRS-partner i PwC’s revision, 

regnskabsafdeling. Jans ekspertiseområde omfatter rådgivning om komplekse IFRS 

problemstillinger, særligt inden for finansielle instrumenter og koncernforhold.  

Vi har valgt Jan, da han er IFRS-ekspert og kan være behjælpelig med at besvare, hvad årsagerne til 

udformningen af IFRS 16 er, samt hvordan IFRS 16 kommer til at påvirke virksomheder med 

betydelige operationelle leasingkontrakter.   

1.7.4 Case virksomhed 

Som beskrevet i afsnittet ”1.7 Metodevalg” har vi valgt SAS, Scandinavian Airlines, som vores 

casevirksomhed. SAS er en børsnoteret virksomhed, som har betydelige leasingaftaler (Berlingske 

Business, 2017). Eftersom SAS er en børsnoteret virksomhed, skal SAS aflægge regnskab efter 

gældende internationale regnskabsstandarder, hvilket IAS 17 og senere IFRS 16, er en del af. 

Ydermere har vi valgt SAS, da det fremgår af deres seneste regnskab 2016/17, at selskabet har 

operationelle og finansielle leasingkontrakter, hvilket på nuværende tidspunkt indregnes efter IAS 

17. Opgaven behandler kun det seneste regnskab for 2016/17, da vi mener, det er det mest 

relevante for denne opgave.  

1.8 Kildekritik 

Til besvarelsen af hovedopgaven er der indhentet materiale, som skal vurderes for at fastholde 

objektivitet og relevans.  

De primære kilder i opgaven er lovbestemmelser vedrørende IFRS 16 og IAS 17, der er udarbejdet 

af IASB, som udarbejder de internationale regnskabsstandarder. Bestyrelsen af IASB er en 



 Leasing – IFRS 16 Bilal A. Raufi 
 Afgangsprojekt Nicolai Baastrup Larsen  

Side 13 af 84 
 

uafhængig gruppe bestående af eksperter med forskellige erfaringer inden for regnskab (IASB, 

u.d.). På baggrund heraf foretages der ikke yderligere vurdering af disse kilder.   

I afsnittet omhandlende kritikpunkter til IAS 17 samt årsagerne til udformningen af IFRS 16 har vi 

primært taget udgangspunkt i Discussion Papers fra 17. juli 2009. Discussion Papers er udgivet af 

IASB og FASB3. Discussion Papers omhandler de bekymringer der er fra de forskellige interessenter 

omkring den nuværende regnskabsstandard samt den kommende regnskabsstandard vedrørende 

leasing (IASB & FASB, 2009). Der fortages ikke yderligere vurdering af denne kilde, da denne 

repræsenterer holdninger fra de forskellige interessenter omkring den regnskabsmæssige 

behandling af leasing. Dette er med til at give et bredt perspektiv af den nuværende og nye 

leasingstandard.  

Til det praktiske eksempel, hvor vi har foretaget en konsekventanalyse af IFRS 16’s påvirkning af 

SAS’ seneste årsregnskab fra 2016/17, er der indhentet data fra den offentliggjorte årsrapport. Det 

vurderes at data fra denne årsrapport er pålidelig, da denne er underskrevet af en uafhængig 

revisor, uden bemærkninger. I det praktiske eksempel med SAS kan der forekomme væsentlige 

afvigelser i beregningen, da vi ikke har adgang til de enkelte leasingkontrakter, som SAS er i 

besiddelse af, hvorfor vi alene har taget udgangspunkt i, hvad der er oplyst i årsrapporten.  

Der er indhentet sekundære kilder i form af statistisk materiale som er udarbejdet af Danmarks 

statistik, publikationer fra de store revisionshuse, artikler fra anerkendte nyhedsmedier samt 

bøger som er brugt i forbindelse med undervisningen. Udbyderne af disse kilder vurderes 

pålidelige, hvorfor der ikke foretages yderligere.  

For at besvare vores problemformulering har vi gjort brug af interviews. Vi har interviewet en IFRS 

ekspert fra PwC. Vi er opmærksomme på, at han kan have subjektive holdninger, hvilket kan være 

med til at give forskellige perspektiver. Vi vurderer denne respondent som værende pålidelige, da 

han bl.a. beskæftiger sig med regnskabsstandarder vedrørende leasing.     

                                                      
3 US Financial Accounting Standards Board 
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2 Nuværende regnskabsstandard vedrørende leasing, IAS 17, samt den fremtidige 

leasingstandard, IFRS 16 

Dette afsnit har til formål, at redegøre for den nuværende regnskabsmæssige behandling af 

leasingkontrakter efter international lovgivning. I det første afsnit redegøres der for 

begrebsrammen under IFRS. Efterfølgende redegøres der for leasing generelt samt formålet med 

leasing for en virksomheds perspektiv. Dernæst redegøres der for den regnskabsmæssige 

behandling af leasingkontrakter efter IAS 17, som er den gældende leasingstandard for 

leasinggiver og leasingtager.  Til sidst i dette afsnit redegøres der for, den fremtidige 

leasingstandard, IFRS 16, som beskriver den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter 

for leasinggiver og leasingtager.  

De internationale regnskabsstandarder skal anvendes af alle børsnoterede virksomheder i EU 

(Erhvervsstyrelsen , u.d.).  

2.1 Nytteværdi af regnskabet 

I dette afsnit vil vi se på nytteværdien af regnskabet for regnskabsbrugeren. Et af de overordnede 

formål med finansiel rapportering er at give regnskabsbrugere, dvs. virksomhedens interessenter, 

herunder bl.a. samhandelspartnere, investorer, medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører 

og myndigheder, mulighed for at bedømme virksomhedens økonomiske stilling og resultat. Dette 

er på samfundsniveau med til at effektivisere samfundene og dermed gøre det mere 

handelsvenligt for interessenterne. 

Reglerne om rapportering af samfundsansvar skal også ses i lyset af årsregnskabslovens § 12, som 

indeholder et generelt krav om, at en virksomheds årsrapport skal udarbejdes med henblik på, at 

støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger (Danske Love , s. §12). 

Forskellige virksomheder har forskellige regnskabsbrugere og dermed også forskellige målgrupper 

for deres rapportering. Reglernes udformning betyder, at der stilles en række krav til indholdet af 

redegørelsen samt nogle få krav til form og offentliggørelsesmåde.  Virksomheden har derudover 

stor frihed i valg af deres kommunikationsform og kan derfor målrette selve kommunikationen af 

deres arbejde med samfundsansvar, mod de vigtigste interessenter. Der kan f.eks. være forskelle 
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afhængigt af, om man primært kommunikerer til investorer, medarbejder, kreditinstitutter mf. 

(Erhvervsstyrelsen , u.d.).  

Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig altså med måling og kommunikation af finansiel 

og anden information om udnyttelsen af knappe ressourcer til beslutningsforhold. Finansiel 

rapportering på makroniveau skal derfor ses som en cyklus mellem ressourceejere og 

virksomheder, hvor virksomheder udbyder ekstern regnskabsinformation til ressourceejere, der 

efterspørger ekstern regnskabsinformation (Elling, 2015, s. 17-19). 

2.1.1 IASB begrebsramme 

IASB er en uafhængig ekspertgruppe med en blanding af nylige praktiske erfaringer omkring det at 

udarbejde revisionsstandarder. Det er dem som udvikler, opdager og fastsætter 

regnskabsstandarder (IASB, u.d.).  

IASB udarbejder internationale regnskabsstandarder for at sikre en ensartethed og 

sammenlignelighed, så virksomhedernes regnskaber kan sammenlignes på tværs af markeder og 

lande. IASB opdatere regnskabsstandarder løbende således de følger investorernes 

informationsbehov.  

2.1.1.1 Brugernes informationsbehov 

Som tidligere nævnt, er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvem de primære 

regnskabsbrugere er. Det handler om at finde den primære regnskabsbruger for den enkelte 

virksomhed og have fokus på dennes behov, når virksomhedens eksterne regnskab skal 

rapporteres.  

Brugernes informationsbehov i forbindelse med regnskabsinformationen karakteriseres som et 

heterogent informationsbehov, da alle brugere ønsker oplysninger fra regnskabet til forskellige 

formål. IASB anlægger således et shareholder-perspektiv, da de betragter investorerne som den 

væsentligste eksterne brugergruppe, der opfylder de øvrige regnskabsbrugeres informationsbehov 

(Elling, 2015, s. 199). 

Investorernes formål med regnskabet er at opfylde prognoseopgaven. Prognoseopgaven opfyldes 

ved, at regnskabet bidrager med nyttig information, så regnskabsbruger har mulighed for at 

bedømme en virksomheds evne til at skabe fremtidige nettopengestrømme (Elling, 2015, s. 201). 
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2.1.1.2 De kvalitative egenskaber 

For at bidrage til regnskabets nytteværdi mest muligt, er der en række kvalitative egenskaber, som 

kræves opfyldt. De kvalitative egenskaber kan deles op i to typer. De fundamentale elementer; 

relevans og troværdighed, og de forstærkende elementer, som er sammenlignelighed, 

verificerbarhed, aktualitet og forståelighed. De fundamentale elementer skal optræde, for at et 

regnskab opfylder begrebsrammen, imens de forstærkende kan være med til at fremhæve de 

fundamentale elementer (Elling, 2015, s. 204). 

2.1.1.3 Relevans 

Relevant finansiel information defineres som information, der er i stand til at gøre en forskel for 

Beslutninger vedrørende ressourceallokering. Relevant information er kendetegnet ved at have 

enten prognoseværdi eller bekræftelsesværdi eller begge dele (Elling, 2015, s. 205). 

2.1.1.4 Validitet 

Den finansielle information skal troværdigt repræsentere de økonomiske fænomener, den 

foregiver at repræsentere (Elling, 2015, s. 206). 

2.1.1.5 Troværdighed 

Regnskabsinformationen skal være troværdig, for at regnskabsbrugeren drager størst nytte af 

regnskabet. Regnskabsinformation er derfor troværdig, når denne er fuldstændig, neutral og fejlfri 

(Elling, 2015, s. 205). 

2.1.1.6 Sammenlignelighed  

Regnskabsbrugerens beslutninger tages ofte på baggrund af, at sammenligne den aktuelle 

virksomhed med andre virksomheder i samme branche, eller ved at se på virksomhedens 

regnskaber fra tidligere år. Det er derfor vigtigt, at regnskaberne følger et regelsæt, så 

regnskaberne netop kan sammenlignes. Regnskabsbrugeren kan hermed opnå større nytteværdi 

af regnskabet, såfremt dette er sammenligneligt (Elling, 2015, s. 207).  

En vigtig forudsætning for, at et regnskab er sammenligneligt er, at dette ligeledes er konsistent. 

Det vil sige, at man anvender samme målemetoder fra periode til periode, der således er med til at 

sikre kontinuitet og sammenlignelighed (Deloitte, u.d.). 
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2.1.1.7 Verificerbarhed 

Verificerbarheden af finansiel information, er med til at styrke troværdigheden af et regnskab. 

Uafhængige parter skal således ud fra informationen kunne opnå enighed om, at informationerne 

er troværdige og præsenteres troværdigt. Med det menes at finansiel information skal være 

verificerbart (Elling, 2015, s. 208). 

2.1.1.8 Rettidighed 

Det er vigtigt, for at få det bedst mulige udnytte af regnskabet, at den finansielle information er 

rettidig, altså aktuel. Det skal være aktuel information og ikke information som er år gammel eller 

lignende, med mindre det er interessante og brugerbare historiske data (Elling, 2015, s. 209-210). 

2.1.1.9 Forståelighed 

Alle informationer i den finansielle rapportering skal klassificeres, karakteriseres og præsenteres 

så tydeligt og kortfattet som muligt, for at disse er forståelige. Nogle informationer kan dog være 

så komplekse i natur, at de ikke kan gøres forståelige. Disse kan dog ikke undlades, da det vil 

resultere i, at regnskabet er ufuldstændigt og derved ikke troværdigt (Elling, 2015, s. 210). 

2.1.1.10 Grundlæggende forudsætning 

Regnskaber aflægges med en række grundlæggende forudsætninger, som har en central 

betydning for nytteværdien for brugerne. I denne henseende kan forudsætningen, om at en 

årsrapport er lagt under going concern, betegnes som en af de vigtigste, da prognoseopgaven 

ellers ville være formålsløs, da denne fokuserer på prognose af fremtiden. Det er dog muligt at 

aflægge regnskab, der ikke forudsætter going concern, såfremt virksomheden ønskes likvideret. 

Der skal tages højde for dette i forbindelse med måleattributter (Elling, 2015, s. 220-221).  

2.1.2 Rapporteringsenhed  

Rapporteringsenheden beskriver den finansielle rolle som rapporteringsenhed. Det generelle 

formål med den finansielle rapportering er, at oplyse omkring virksomhedens ressourcer, krav og 

ændringerne i disse krav og ressourcer. Den finansielle rapportering skal bibringe information om 

de finansielle effekter som følge af transaktioner og andre begivenheder over en specifik periode.  

Rapporteringsenheden defineres som virksomheden, der vælger eller er påkrævet, at skulle 

udarbejde et eksterne regnskab (Deloitte, u.d.).  
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2.1.3 Årsrapportens bestanddele 

Når der tales om årsrapportens bestanddele ifølge begrebsrammen så udgør dette følgende: 

Aktiver og forpligtelser som er balanceposter samt indtægter og omkostninger som er 

resultatopgørelsesposter.  

De ovennævnte poster kan kun indregnes i årsrapporten ved, at de ovenstående elementers 

definition er opfyldt. Indregningen sker kun såfremt indregningen bidrager til finansielle 

informationers relevans og/eller troværdighed. Der er to overordnede indregningskriterier herfor 

(Elling, 2015, s. 68):  

1. Posten skal kunne måles validt, da informationen ellers vil påvirke informationens 

troværdighed og relevans.  

2. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde eller fragå 

virksomheden, da informationen ellers vil påvirke regnskabets relevans og troværdighed.  

Ved vurdering af, om det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilkomme eller 

fragå virksomheden, skal det være ”more probable than not”, som vil sige, at sandsynligheden skal 

være mere end 50% for, at det gældende skal indregnes. Der er dog enkelte standarder som der 

stilles krav til, skal indregnes. Ved indregning findes der flere forskellige måleattributter som kan 

anvendes. Det skal i tilknytning hertil vurderes ved valg af måleattribut, hvilken der giver bedst 

mulig nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

2.1.4 Nytteværdi 

Hele formålet med begrebsrammen er at skabe en fælles ramme for regnskaberne så der gives en 

fælles sammenlignelighed og der herunder gives den største nytteværdi for regnskabsbrugerne så 

regnskabsbrugere kan foretage beslutninger herudfra. Regnskabsaflæggeren skal, ifølge IASB, 

udarbejde regnskaber i overensstemmelse med begrebsrammen. Regnskabsaflæggeren skal 

derfor have fokus på, hvad der skaber mest mulig nytte for lige præcis virksomhedens 

regnskabsbrugere, og dermed vide hvad regnskabsbrugerens informationsbehov er.  

Regnskabsaflæggeren kan således, efter bedst mulig evne øge regnskabets nytteværdi ved at følge 

de kvalitative egenskaber, herunder de fundamentale, men også ved hjælp af de forstærkende 

egenskaber. Ligeledes øges nytteværdien af regnskabet ved at indregne de rigtige elementer som 
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en korrekt del af årsrapporten efter de korrekte definitioner, samt at måle disse til de 

måleattributter, der giver mest mening for regnskabet. Nytteværdien er således et resultat af, 

hvad begrebsrammen forsøger at sætte rammer for, for virksomhederne.   

2.2 IAS 17 – nuværende regnskabsstandard vedrørende Leasing 

IAS 17 er som tidligere nævnt den nuværende regnskabsstandard. IAS 17 omhandler den 

regnskabsmæssige behandling af leasing, for både leasingtager og leasinggiver. 

Regnskabsstandarden IAS 17 klassificerer leasing i to typer nemlig finansiel– og operationel leasing 

(Danske Revisorer , u.d.). Vi vil i de efterfølgende afsnit komme nærmere ind på forskellen mellem 

disse to typer samt klassifikation af disse, men før vi går i dybden med dette, vil vi først 

introducere skaberne bag IAS og IFRS nedenfor.   

2.2.1 Introduktion til skaberne af IAS og IFRS 

Vi finder det interessant at forklare om skaberne af IAS og IFRS, da opgaven omhandler disse 

regnskabsudøvere. Historien bag leasingstandarden IAS 17 vil kort blive præsenteret efterfulgt af 

skaberne bag IAS og IFRS. 

IAS 17 er den nuværende leasingstandard, som beskriver, hvordan leasingaftaler 

regnskabsmæssigt behandles for hhv. leasingtager og leasinggiver. Den nuværende standard IAS 

17 blev første gang vedtaget af IASB i 1982 og trådte i kraft i 1984. Standarden er løbende blevet 

reformeret i 1997 og igen i år 2016. IASB og FASB har samarbejdet om, at forbedre den 

regnskabsmæssige behandling af leasing og er kommet frem til de samme beslutninger på mange 

områder, herunder at kræve at leasing skal vises i balancen, hvordan man definerer en 

leasingkontrakt og hvordan leasingforpligtelser skal måles. Men der er forskelle mellem de to 

Boards’ modeller (FSR Danske revisorer, 2015). Vi vil, som beskrevet i afgrænsningen, ikke komme 

yderligere ind på forskelle mellem disse to regnskabsstandarder vedrørende leasing.  

I det følgende vil vi først introducere skaberne af standarderne nemlig IASB, som er primære 

skaber af både den nuværende standard IAS 17 og den kommende standard IFRS 16.  
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2.2.2 IASB og IFRS  

Som tidligere beskrevet, er regnskabsstandarden udformet af den internationale organisation 

IASB, hvor den nye standard IFRS 16 både er udarbejdet af IASB og FASB4. I det følgende vil IASB 

blive introduceret.  

Oprindeligt hed IASB, IASC5. IASC blev oprettet af ni lande i 1973 med hovedsæde i London. I dag 

består IASB af mere end 140 organisationer fra mere end 100 lande (Elling, 2015, s. 73). IASB’s 

formål er at udarbejde klare og kvalitetsrige regnskabsstandarder og retningslinjer, baseret på 

klare formulerede principper  (Elling, 2015, s. 73). 

De første år efter stiftelsen af IASC havde de til formål at udarbejde regnskabspraksis der 

harmonerede med de enkeltes medlemslande nationallovgivning, og herefter forsøge at få dem 

godkendt på verdensplan med enkelte modifikationer (Elling, 2015, s. 73).  

Eftersom IASC er en frivillig organisation uden magtbeføjelser, var det nødvendigt at tilfredsstille 

alle medlemslandene, hvilket resulterede i brede, uklare standarder, som havde begrænset effekt, 

da mange lande i forvejen havde et udbygget sæt af nationale standarder (Elling, 2015, s. 73). 

Dette var ikke optimalt, da IASC’s formål var at sikre en ensartet regnskabspraksis på tværs af 

landegrænser, hvorfor de i år 2001 ændrede struktur efter amerikansk forbillede (FASB) (Elling, 

2015, s. 73). I år 2002 blev IFRS-forordningen vedtaget af EU, hvilket betød, at IFRS/IAS’erne blev 

indført for koncernregnskaber for år 2005 for alle aktiemarkeder i EU (Elling, 2015, s. 71). EU 

havde formuleret tre formål med regnskabsharmoniseringen (Elling, 2015, s. 70):  

1. Effektiv ressourceallokering  

2. Beskyttelse af investorer  

3. Konkurrencehensyn 

Ad 1) EU mente, at hvis hvert land havde deres egne regler på regnskabsområdet, ville det 

modvirke den ønskede mobilitet. 

                                                      
4 Financial Accounting Standards Board 
5 International Accounting Standard Committee 
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Ad 2) I og med, at regnskabspraksis var forskellig fra land til land, vil det vanskeliggøre det for de 

enkelte investorer at sammenligne virksomhedernes regnskaber på tværs af landegrænser.  

AD 3) Hvis der ikke eksistere ens regler på tværs af EU, ville dette give enkelte medlemslande 

incitament til at lempeliggøre regler på det selskabsretslige område, herunder regnskabsområdet, 

for at tiltrække virksomheder.  

2.2.3 IFRS  

IFRS er nogle internationale regnskabsstandarder udgivet af standardorganet IASB International 

Accounting Standards Board siden 2001 (Deloitte, u.d.). IFRS blev etableret for at sikre en 

sammenlignelig regnskabspraksis og dermed også sikre, at regnskaberne giver forenelige 

informationer til eventuelle investorer med andre (Elling, 2015, s. 70). I 2002 blev det vedtaget at 

IFRS standarderne ville blive indført i EU fra regnskabsåret 2005. Udover indførelsen i 2005 blev 

det i Europa samme år et lovkrav at alle koncernregnskaber for børsnoterede virksomheder i EU 

skal aflægges efter IFRS’s regnskabsstandarder (Elling, 2015, s. 71). 

Standarderne i IFRS er siden 2005 løbende blevet reformeret og udviklet til at blive benyttet i en 

større og større andel af verden. IFRS benyttes nu af over 100 lande spredt over hele verden, 

inklusiv langdistance nationer som Kina og Japan. IASB er blevet den organisation i verden, som er 

ledende inden for udformning af regnskabsstandarder (IFRS, u.d.). 

Flere og flere lande inklusiv Danmark har efterhånden valgt at implementere international 

regnskabslovgivning og regnskabspraksis. På denne måde opnås der mere sammenlignelige 

regnskaber som giver en mere specifik information til regnskabsbrugeren. Virksomhederne som 

benytter sig af årsregnskabet, er selvsagt kun de virksomheder som ikke er underlagt IFRS. 

2.2.4 Kort om FASB 

FASB er ansvarlig for udstedelse af regnskabsstandarder i USA. FASB blev oprettet i USA i år 1973 

og er siden drevet som en selvejende institution. FASB har i årene fra 1978 til år 1985 udviklet den 

begrebsramme, som IASB også har bygget deres IFRS regnskabsstandarder op omkring (Elling, 

2015, s. 75-76).  

I mange år har FASB været den primære drivkraft inden for udstedelse af regnskabsstandarder i 

verden, men de senere år er IASB blevet ledende på dette område. I det senere år har de to 
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organisationer samarbejdet mere og mere ved udformning af nye regnskabsstandarder, 

eksempelvis ved udarbejdelsen af den nye leasingstandard IFRS 16.  

Vi har i det forrige kort beskrevet skaberne bag IAS og IFRS. Vi vil, i de efterfølgende afsnit komme 

ind på leasing generelt.  

2.3 Leasing generelt  

Leasing er en finansieringskilde der kan beskrives som en blanding af at leje et aktiv og låne til et 

aktiv også kaldet lånefinansiering. Udlejer, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens 

leasingtager, har brugsretten. Leasingtager har dermed brugsretten til leasingobjektet i en aftalt 

periode mod at betale en aftalt ydelse. Reelt set, betyder leasing, at ”leje” et leasingobjekt.   

Jf. IFRS 16, appendiks A: 

“A contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset (the 

underlying asset) for a period of time in exchange for consideration.” 

Med de gældende regler præsenteres aktivet i selskabets balance eller noteoplyses, betinget af 

typen af leasingaftalen – beskrevet i et særskilt afsnit. For at selskabet skal kunne indregne aktivet, 

skal det opfylde nedenstående definition:   

Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden. (Elling, 2014: 226) 

Der medfølger i leasingkontrakten en finansiel forpligtelse i form af omkostningerne i aftalen. 

Finansiel forpligtelse er defineret således:  

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 ugunstige. (Elling, 2014: 

227) 



 Leasing – IFRS 16 Bilal A. Raufi 
 Afgangsprojekt Nicolai Baastrup Larsen  

Side 23 af 84 
 

2.3.1 Stigende interesse indenfor leasing 

Vi vil i det efterfølgende afsnit vise hvordan udviklingen af operationel leasing har været for 7 

udvalgte virksomheder, som har væsentlige værdier indenfor leasing. Dataene er indhentet fra de 

forskellige virksomheders regnskaber. Vi har omregnet til DKK på baggrund af valutakurserne 

indhentet fra Nationalbanken på statusdagen. Nedenstående tabel viser de samlede operationelle 

leasingforpligtelser for de enkelte virksomheder for de tre seneste regnskabsår som selskaberne 

har noteoplyst.  

Figur 4 udviklingen af operationelle leasingforpligtelser 

DKKm 2015 2016 2017 Stigning i % fra 2015-17 

          

DSV              7.793                   9.800                 10.498      35% 

APM            64.735                 71.501                 76.349      18% 

Panodora              2.434                   2.893                   3.355      38% 

Novo nordisk              6.353                   7.301                   6.455      2% 

NKT                 482                      449                      514      7% 

Vestas              1.888                   1.398                   1.593      -16% 

SAS            18.427                 14.852                 16.583      -10% 

I alt          102.112               108.194               115.346      13% 

          

Kilde: Årsregnskaber for de forskellige selskaber + egen tilvirkning     

          

Omregning af valuta: Kurser pr. 31/12 samt 31/10 indhentet fra National Banken. 

          

 

Som omtalt i indledningen, er der mere og mere interesse indenfor leasing. Flere virksomheder 

benytter sig af leasing, da det på mange punkter har sine fordele. Den stigende interesse indenfor 

leasing, har gjort, at der har været meget fokus på leasingstandarden igennem de senere år, 

hvorfor der også er blevet udarbejdet en ny leasingstandard nemlig IFRS 16.  

Flere virksomheder har fundet frem til, at det er vigtigere at have brugsretten fremfor reelt at eje 

aktivet. Samtidig er det for virksomheder med begrænset likviditet en oplagt mulighed at benytte 

leasing som finansieringskilde. Leasing bliver benyttet i flere virksomheders strategi indenfor 

økonomi, eksempelvis som en del af virksomhedens vækststrategi. Et eksempel kunne være, at en 
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virksomhed vælger at lease i forbindelse med et nyt produkt, dette skaber en ny produktionslinje, 

som kan være omkostningsrigt da det forøger deres produktion.  

Figuren ovenfor viser hvordan udviklingen af operationelle leasingforpligtelser har været i årene 

fra 2015 til 2017 for de udvalgte virksomheder. Det ses, at der i alt har været en stigning på ca. 

13.234 DKKm fra 2015 til 2017, hvilket svarer til en stigning på ca. 13% for de udvalgte 

virksomheder.  

Dette underbygger at leasing bliver en mere og mere eftertragtet finansieringskilde.  

2.4 Formålet med leasing  

Som tidligere nævnt kan virksomheder benytte sig af leasing i forbindelse med anskaffelse af et 

aktiv. Det kan eksempelvis være, at et flyselskab som SAS oplever en øget efterspørgsel efter 

rejser eller har interesse i at øge sine destinationskanaler rent strategisk. Det betyder i de fleste 

tilfælde, at flyselskabet har behov for at udvide og tilgå aktiver som i dette tilfælde vil være fly.  

Der er forskellige investeringsmuligheder for virksomheder og i dette tilfælde flyselskaber, alt efter 

flyselskabets økonomiske tilstand og dets økonomiske strategi. Ved investeringen kan SAS vælge 

at lease de nye fly og dermed undgå at købe eller finansiere flyene på anden måde. Vælger SAS at 

benytte sig af leasing af deres nye aktiver (fly) vil det frigøre en større mængde likviditet, som der i 

stedet kan anvendes til øvrige investeringer eller til anden brug i virksomheden. Dette vil blive 

beskrevet og illustreret i de følgende afsnit.  

2.4.1 Likviditetsmæssige konsekvenser ved leasing frem for investering  

Ved leasing frigøres en større mængde likviditet for virksomheden i modsætning til, hvis 

virksomheden vælger at benytte sig af køb eller anden form for finansierings muligheder, som det 

også blev nævnt i det forrige afsnit.  

Ved leasing overdrages brugsretten af aktivet til leasingtager mod at betale en leasingydelse, 

hvorfor det betegnes af mange, som værende en form for leje. Leasingydelserne er afhængig af 

mange faktorer, heriblandt kan nævnes aktivets værdi, leasingperiode, udbetaling samt m.v. 

(Nordea, u.d.) 
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I det følgende vil investeringsmulighederne ved henholdsvis køb, finansiering og leasing af et aktiv 

blive illustreret, for at give forståelsen af de likviditetsmæssige konsekvenser heraf. 

De følgende tre eksempler tager udgangspunkt i et aktiv til en værdi på 20.000 t.kr. og en levetid 

på 5 år.  

2.4.2 Kontant køb 

Når en virksomhed vælger at benytte sig af kontant køb af et aktiv, vil dette kræve en del mere 

likviditet. Ved kontant køb forstås, at et aktiv bliver betalt direkte med det, som aktivet er værd på 

tidspunkt 0, altså dagsværdien. Alle de omkostninger der er forbundet med selve investeringen, 

forekommer ved selve købet, hvilket er illustreret i følgende eksempel.  

Figur 5  Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved kontant køb 

Køb 

            

Investeringsoplysninger:   

Kontantpris, t.kr. 20.000     

Cashflows:       

Årstal 2013 2014 2015 2016 2017 

Kontantpris 20.000 0 0 0 20.000 

Casflow 20.000 0 0 0 20.000 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af figur 6 ovenfor, vil likviditetstrækket ske på én gang, nemlig på det tidspunkt, 

hvor investeringen finder sted med det fulde beløb af aktivet. Efterfølgende vil der kun være 

omkostninger forbundet med reparationer og vedligeholdelse. Der vil ikke være nogle løbende 

ydelser forbundet med købet af aktivet. For virksomheden betyder dette, at der sker en større 

betaling på tidspunktet og der derfor mistes en større mængde likviditet for virksomheden, som 

kunne være blevet brugt på øvrige investeringer eller andet.  

2.4.3 Finansiering   

 Ved finansiering forstås, anskaffelse af kapital til virksomhedens investeringer, aktiviteter, drift 

herunder materielle aktiver mv. Der er en række måder at skaffe finansiering på. En typiske måde 

at skaffe kapital på er igennem banklån, dvs. at man låner likviditeten igennem eksempelvis 
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banklån for at kunne finansiere aktivet (Billy, u.d.). Det fungerer derfor lidt som et køb bare hvor 

man låner likviditeten. Vi vil i det efterfølgende udelukkende beskrive finansieringen foretaget 

igennem et serielån.  

Investeringer ved serielån er, hvor man afdrager med et fast beløb, og renten er beregnet af 

restgælden. Renterne og dermed terminsydelserne er faldende, da renterne som nævnt beregnes 

af hovedstolen, og denne vil være faldende i perioden. Dette illustreres nedenfor.  

Figur 6 Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved finansiering 

Finansiering, serielån 

Investeringsoplysninger: 

Hovedstol, t.kr.  20.000           

Terminer i alt, antal år 5           

Faste afdrag, t.kr.  4.000           

Rente p.a. 10%           

Cashflow: 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Hovedstol 20.000 0 0 0 0   

Restgæld 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000   

              

Afdrag 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Renteudgifter 2.000 1.600 1.200 800 400 6.000 

Casflow 6.000 5.600 5.200 4.800 4.400 26.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 7 ovenfor, er likviditetsbehovet mindre ved investeringstidspunktet end 

ved et almindeligt kontantkøb. Ved finansiering vil omkostningerne blive fordelt over hele 

låneperioden, hvorfor denne finansieringstype frigiver likviditet i forhold til ved kontant køb. 

De omkostninger, der er forbundet med denne form for finansieringsmetode, vil falde mere spredt 

hen over låneperioden, men vil samtidig være mere omkostningsfuld end ved kontant køb. Som 

det ses i figur 5, betales der i alt 26.000 t.kr., hvilket er 6.000 t.kr. mere end, hvad aktivet er værd. 

Dette skyldes, at man har lånt penge fra en tredje part til at finansiere købet, hvorfor man betaler 

en rente som en modydelse.  

2.4.4 Leasing 

Fordelen ved leasing er, som tidligere nævnt, at ydelserne bliver fordelt hen over leasingperioden. 

En leasingkontrakt indeholder typisk en førstegangsydelse, som skal betales til leasinggiver ved 
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indgåelse af leasingsaftalen samt en løbende leasingydelse, som typisk betales månedligt, men i 

nedenstående eksempel er det vist årligt for sammenlighedens skyld. Nedenfor er illustreret en 

investering ved benyttelse af leasing.  

Figur 7 Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved leasing 

Leasing 

Investeringsoplysninger: 

Værdi af leasingaktiv  20.000           

Førstegangsydelse, t.kr.  6.000           

Leasingperiode, antal år 5           

Leasingydelse, t.kr. 2.000           

Cashflow: 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Etableringsomkostninger 6.000 0 0 0 0 0 

Leasingydelser 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Cashflow 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Som det kan ses ovenfor i figur 8, er der en førstegangsydelse i forbindelse med leasingtagen, og 

så er der efterfølgende nogle leasingydelser spredt hen over leasingperioden. Dette kan 

sammenholdes med finansiering som tidligere beskrevet, hvor der i lighed med leasing bliver 

betalt en løbende ydelse. Som det ses af figur 8, er de samlede omkostninger ved leasing 

væsentlig lavere end ved henholdsvis køb og finansiering. Dette skyldes bl.a., at der modsat 

finansiering ikke er renteomkostninger, og at aktivet ”lejes” ved leasing modsat køb. Aktivet skal 

således som udgangspunkt tilbageleveres ved leasingsaftalens udløb, og bl.a. herfor er 

omkostningerne væsentligt lavere.  

Det skal nævnes, at selvom der eksisterer likviditetsmæssige fordele ved leasing, så overgår 

ejendomsretten af aktivet nødvendigvis ikke til leasingtager. Leasingaktivet bliver tilbageført til 

leasinggiver efter leasingperiodens ophør, hvorfor leasingtager ikke får en eventuel scrapværdi for 

aktivet som det er muligt ved køb. Selvom det ved anskaffelsen af et aktiv oftest ser mere 

fordelagtigt ud at lease det, så skal virksomheden være opmærksom på, at den eventuelle 

scrapværdi aktivet måtte have som kan være med til at hente nogle af de løbende omkostninger 

der har været forbundet med finansieringen hjem.    



 Leasing – IFRS 16 Bilal A. Raufi 
 Afgangsprojekt Nicolai Baastrup Larsen  

Side 28 af 84 
 

2.5 IAS 17 definitioner  

I dette afsnit redegøres der for definitioner, som omtales i IAS 17, for at sikre en forståelse af, 

hvordan det defineres af IAS 17. Disse definitioner vil blive brugt i forbindelse med de senere 

afsnit, hvorfor det vurderes relevant at få defineret.   

En leasingkontrakt defineres af IAS 17 som:  

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

brugsretten til et aktiv til leasingtager mod en eller flere betalinger.” (Den Europæiske Unions 

Tidende , 2008, s. 83) 

Altså overdrages alene brugsretten og ikke ejendomsretten til aktivet fra leasinggiver til 

leasingtager mod betaling. Yderligere klassificeres leasingkontrakter i to typer, henholdsvis 

finansiel leasing og operationel leasing og defineres af IAS 17 således (Den Europæiske Unions 

Tidende , 2008, s. 83):  

- ”En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt hvorved alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten 

overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej.” 

- ”En operationel leasingkontrakt er enhver leasingkontrakt, der ikke er en finansiel 

leasingkontrakt”.  

I et særskilt afsnit vil der redegøres for henholdsvis finansiel og operationel leasing. 

I IAS 17 omtales en uopsigelig leasingkontrakt, som kun er opsigelig (Den Europæiske Unions 

Tidende , 2008, s. 83): 

a) hvis der indtræffer en usandsynlig hændelse,  

b) med leasinggivers tilladelse 

c) hvis leasingtager indgår en ny leasingkontrakt om samme eller et tilsvarende aktiv med 

samme leasinggiver, eller  

d) ved leasingtagers betaling af et yderligere beløb, således at der ved leasingkontraktens 

indgåelse er en rimelig sikkerhed for, at leasingkontrakten fortsætter.  
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Ved påbegyndelsen forstås der, den dato hvor leasingtager bliver berettiget til at udnytte sin 

brugsret til det leasede aktiv (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 84). Dette er også 

tidspunktet for den første indregning af leasingkontrakten, dvs. indregning af aktiver, forpligtelser, 

indtægter eller udgifter vedrørende hidrørende leasingkontrakten.  

Ved leasingperioden forstås der den periode, hvor leasingkontrakten er uopsigelig. 

Leasingkontrakten er uopsigelig i den aftalte periode, da leasingtager har forpligtelser til at lease 

aktivet (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 84).    

Hvis leasingtager har en købsret til aktivet til en pris, der forventes at være lavere end 

dagsværdien på tidspunktet hvor denne kan udnyttes, omfatter minimumsleasingydelserne den 

ydelse der skal betales for at leje aktivet, samt den ydelse der kræves for at udnytte købsretten. 

Ved dagsværdi forstås det beløb et aktiv kan omsættes til eller en forpligtelse kan indfries til, ved 

en handel mellem uafhængige parter (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 84).  

2.5.1 Anvendelsesområde IAS 17  

IAS 17 er, som tidligere nævnt, en regnskabsstandard, som finder anvendelse på den 

regnskabsmæssige behandling af alle leasingkontrakter for, leasingtager og leasinggiver, med 

undtagelse af (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 83): 

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

lignende ikke regenererende ressourcer, og  

b) Licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, 

patenter og copyrights  

Yderligere kan standarden heller ikke anvendes ved måling af: 

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), eller  
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d) Biologiske aktiver, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (jf. 

IAS 41).  

Ovenstående punkter behandles ikke yderligere i denne opgave.  

IAS 17 kan anvendes på aftaler, hvor brugsretten til aktiver overdrages, selv om leasinggiver kan 

være forpligtet til at levere væsentlige tjenesteydelser i forbindelse med driften eller 

vedligeholdelsen af aktivet. Standarden kan ikke anvendes på aftaler, der er servicekontrakter, 

som ikke overdrager brugsretten til aktiver fra den ene part til den anden (Den Europæiske Unions 

Tidende , 2008, s. 83).  

2.5.2 Klassifikation af leasingkontrakter  

IAS 17 operer med to typer af leasingkontrakter – finansiel og operationel leasing. En finansiel 

leasingkontrakt er en aftale, hvor alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til 

et aktiv overdrages til leasingtager, ubetinget af om ejendomsretten overdrages ved 

leasingperiodens slutning eller ej, hvorimod en operationel leasingkontrakt er enhver 

leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt, som tidligere beskrevet. 

Den regnskabsmæssige behandling er betinget af, om der er tale om en finansiel- eller operationel 

leasingkontrakt (Elling, 2015, s. 245). 

Det kan være svært at klassificere en leasingkontrakt korrekt, da det sjældent angives i aftalen, 

hvilken type leasing, der er tale om, hvorfor det må vurderes ud fra aftalevilkårene (Forum 

Advokater, u.d.). 

Ved klassifikation af leasingkontrakter kan nedenstående beslutningsdiagram, som bygger på IAS 

17 anvendes:  
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Figur 8 Beslutningsdiagram 

 

Kilde: PwC Regnskabshåndbog side 554. 

Klassifikationen af en leasingkontrakt skal foretages på leasingaftalens indgåelsestidspunkt, hvilket 

defineres på følgende måde af IAS 17 (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 83):  

a) leasingkontrakten klassificeres som enten en operationel eller finansiel leasingkontrakt, og 

b) hvis der er tale om en finansiel leasingkontrakt, skal der opgøres de beløb, der skal 

indregnes ved påbegyndelsen af leasingperioden. 

Hvis leasingaftalens vilkår efterfølgende ændres, så klassifikationen af leasingsaftalen også 

ændres, anses den ændrede leasingaftale som en ny kontrakt i den resterende del af 

leasingperioden. De ændrede vilkår anses for at have været gældende ved leasingaftalens 

indgåelse (PwC, 2018, s. 555).  

Jf. IFRS 3 skal der ikke ske en revurdering af en leasingaftale, hvis der er tale om en 

virksomhedssammenslutning.  
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Som tidligere beskrevet er klassifikationen af leasingkontrakt afgørende for, hvordan den 

regnskabsmæssigt skal behandles, idet den regnskabsmæssige behandling af en finansiel leasing, 

er vidt forskellig fra behandlingen af en operationel leasingkontrakt, hvorfor vi vil gennemgå det i 

det næste afsnit med fokus på leasingtagers regnskab. 

2.5.3 Finansiel leasing   

Når der er tale om finansiel leasing, skal virksomheden på tidspunktet for indgåelse af 

leasingaftalen indregne et aktiv og en forpligtelse med samme beløb. Regnskabsmæssigt 

behandles det på samme måde, som hvis leasingtageren havde købt aktivet.  

Rettigheder og forpligtelser, som virksomheden indregner ved leasingperiodens begyndelse måles 

til den laveste værdi af det leasede aktivets dagsværdi og nutidsværdien af minimumsydelserne. 

Minimumsydelsen er defineret ved de ydelser som leasingtager, er eller kan blive forpligtet til at 

betale i løbet af leasingperioden, med undtagelse af de betingede lejeydelser, 

serviceomkostninger og skatter, der skal afholdes til leasinggiver, samt (Den Europæiske Unions 

Tidende , 2008, s. 84):  

a) for leasingtagers vedkommende alle beløb, der er garanteret af leasingtager eller en 

nærtstående part til leasingtager, eller 

b) for leasinggivers vedkommende eventuel restværdi, som er garanteret leasinggiver af: 

i. leasingtager,  

ii. en nærtstående part til leasingtager, eller 

iii. en tredje part, som ikke er tilknyttet leasinggiver, som økonomisk er i stand 

til at indfri forpligtelserne i henhold til garantien.  

Nutidsværdien af minimumsydelserne beregnes på baggrund af leasingaftalens interne rentefod 

som diskonteringsfaktor. Leasingaftalens interne rentefod er den rente, 

minimumsleasingydelserne og den ikke-garanterede restværdi skal tilbagediskonteres med, for at 

være lig med det leasede aktivs dagsværdi ved leasingaftalens indgåelse (PwC, 2018, s. 555). Den 

del af det leasede aktivs restværdi, der ved leasingperiodens ophør ikke er garanteret af 

leasingtager, som dermed er leasinggivers risiko, omtales som den ikke-garanterede restværdi, 

ved garanteret restværdi forstås der (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 84):  
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a) for leasingtager er det den del af restværdi, der er garanteret af enten leasingtager eller en 

tredje part tilknyttet denne, og  

b) for leasinggiver er det den del af restværdi, der er garanteret enten leasingtager eller en 

tredje part, som ikke er tilknyttet leasinggiver, som økonomisk er i stand til at indfri 

forpligtelserne i henhold til garantien.  

Ikke garanteret restværdi er den del af leasede aktivs restværdi, der ved realisation fortaget af 

leasinggiver ikke er sikret, eller som kun er garanteret af en part tilknyttet leasinggiver.  

Der skal indregnes et tilsvarende beløb på gældsiden. Afvigelsen mellem denne værdi og de 

samlede udiskonterede minimumsydelsen er et udtryk for finansieringsomkostninger.  

Finansieringsomkostningerne fordeles over de enkelte regnskabsperioder i leasingperioden, så der 

i hver regnskabsperiode opnås en konstant periodevis forrentning af restgælden (PwC, 2018, s. 

557).  

Et leaset aktiv skal som øvrige materielle aktiver afskrives i overensstemmelse med de almindelige 

bestemmelser, herunder principperne for fastlæggelse af brugstid og restværdi, som 

virksomheden benytter for tilsvarende aktiver, som de er i besiddelse af (PwC, 2018, s. 557).   

Beregningen af en restværdi er alene relevant, hvis leasingaktivet overgår til leasingtager ved 

leasingaftalens udløb, eller hvis købsoptionen forventes udnyttet. Hvis det ikke er sandsynligt at 

leasingtager vil erhverve ejendomsretten over aktivet ved leasingperioden udløb, skal aktivet 

afskrives over leasingperioden (PwC, 2018, s. 557).  

2.5.3.1 Eksempel på præsentation af finansiel leasing i leasingtagers regnskab 

Vi vil i dette afsnit præsentere et eksempel med en finansiel leasingaftale, hvor vi vil vise, hvordan 

denne regnskabsmæssigt behandles i leasingtagers regnskab.  
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Figur 10 Amortiseringstabel 

I forbindelse med øget efterspørgsel efter nye destinationer indgås en aftale med et leasingselskab 

om en finansramme på TDKK 500 til en ny flyvemaskine, som er den aftalte anskaffelsespris fra 

leverandøren. Leverandøren tilbyder en leasingaftale med løbetid over fem år med en årlig 

leasingydelse på TDKK 110. Den interne rente er oplyst til at være 6,05%. Ved leasingperiodens 

udløb kan selskabet erhverve flyvemaskinen for 10% af anskaffelsessummen. Selskabet skal anvise 

en køber til 10% af anskaffelsessummen ved leasingperiodens udløb. Der er i eksemplet anvendt en 

skatteprocent på 22%.  

Figur 9 Forudsætninger for beregning 

 

Kilde: egen tilvirkning  Kilde: egen tilvirkning 

 

Figur 11 Oversigt over aktiver og forpligtelser 

Aktiver   Forpligtelser 

                  

År Leasingaktiver Afskrivninger   Leasingforpli-

gtelser 

Rente Afdrag Ydelse Udskudt skat 

0    500.000             500.000              

1    400.000         100.000           420.252      

     

30.252      

     

79.748      

   

110.000      

-      4.455      

2    300.000         100.000           335.679      

     

25.427      

     

84.573      

   

110.000      

-      7.849      

3    200.000         100.000           245.988      

     

20.310      

     

89.690      

   

110.000      

-    10.117      

4    100.000         100.000           150.872      

     

14.883      

     

95.117      

   

110.000      

-    11.192      

5              -           100.000                      0      

       

9.128      

   

150.872      

   

160.000      

-             0      

Kilde: egen tilvirkning  

 

Forudsætninger TDKK 

Dagsværdi   500.000 

Årlig ydelse   110.000 

Betaling ved leasing 

periodens udløb 

50.000 

Antal ydelser i alt 5 

Intern rente i 

leasingkontrakten 6,05% 

Aktivets økonomiske 

levetid  5 år  
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Figur 12 Oversigt over resultatopgørelsen 

Resultatopgørelse 

År  Afskrivninger Renteomkost-

ninger 

Reguleret 

udskudt skat 

Resultateffekt 

0         

1 -  100.000      -    30.252             4.455      -   125.796      

2 -  100.000      -    25.427             3.394      -   122.033      

3 -  100.000      -    20.310             2.268      -   118.042      

4 -  100.000      -    14.883             1.074      -   113.809      

5 -  100.000      -      9.128      -    11.192      -   120.320      

Kilde: egen tilvirkning 

Som det kan ses af figur 12, aktiveres anskaffelsessummen samt bogføres et tilsvarende beløb på 

gældsiden. Ydelsen består af et finansierings- og et afdragselement, som henholdsvis får 

resultateffekt og reducerer leasingforpligtelsen. Aktivet afskrives over den valgte 

afskrivningsperiode, som ligeledes påvirker driften.  

2.5.4 Operationel leasing 

Er der tale om operationel leasing skal omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen lineært 

over leasingperioden, medmindre der er en anden systematisk metode, som afspejler et mere 

retvisende tidsmæssigt mønster, selvom betalingerne ikke foretages på dette grundlag. 

Serviceomkostninger skal indregnes i takt med afholdelse af omkostningerne hertil (PwC, 2018, s. 

558).  

Udover de i IFRS 7 finansielle instrumenter: Oplysning krævede oplysninger skal leasingtager give 

følgende oplysninger om finansielle leasingkontrakter (Den Europæiske Unions Tidende , 2008, s. 

88): 

- den regnskabsmæssige nettoværdi på balancedagen for hver kategori af aktiver, 

- samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen og deres nutidsværdi. 

Yderligere skal der gives oplysning om de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på 

balancedagen og deres nutidsværdi for hver af følgende periode: 

• inden for 1 år 

• mellem 1 og 5 år, samt 

• senere end 5 år 

- betingede lejeydelser indregnet som omkostning i regnskabsåret,  
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- de samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til 

uopsigelige fremlejekontrakter på balancedagen,  

- en generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder blandt 

andet: 

• grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser, 

• tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler, 

og 

• begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger; eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, 

påtagelse af yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser.  

2.5.4.1 Eksempel på præsentation af operationel leasing i leasingtagers regnskab 

Vi vil, ligesom med finansiel leasing, give et eksempel på, hvordan operationel leasing skal 

præsenteres i regnskabet. Eksemplet bygger på samme forudsætninger som i afsnit 2.6.1.1. 

Figur 13 Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing 

Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing 

      

År 
Leasingydelse 

(Resultatopgørelse) 
Noteoplysning 

0            550.000      

1          110.000               440.000      

2          110.000               330.000      

3          110.000               220.000      

4          110.000               110.000      

5          110.000                       -        

           550.000                       -        

Kilde: egen tilvirkning  

2.6 IFRS 16 - den nye leasingstandard  

IASB udsendte i januar 2016 den ny regnskabsstandard vedrørende leasing, IFRS 16, som erstatter 

den nuværende IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 og SIC 27  (PwC, 2018, s. 7). Regnskabsstandarden har været 

længe undervejs, og de første diskussioner startede tilbage i 1996 (FSR, 2016). Det første udkast af 

IFRS 16 blev udsendt i 2010, og blev vedtaget af ISAB i januar 2016. Den nye internationale 

regnskabsstandard, IFRS 16, træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller 

senere. Der er dog mulighed for førtidsimplementering af standarden.  
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2.6.1 Årsagen til udarbejdelse af IFRS 16 

Som tidligere beskrevet, er leasing en finansieringsform, som er i vækst, hvilket flere virksomheder 

benytter som deres finansieringsform. Jf. IASB har børsnoteret selskaber i verden ca. 3,3 trillioner 

amerikanske dollar i leasingforpligtelser, hvoraf 85% ikke fremgår af balancen (IFRS, 2016). Leasing 

er populært i mange brancher, i særdeleshed i fly-, detail- og shippingbranchen (EY, 2016). Under 

finanskrisen var der flere store kæder i detailbranchen i USA, som gik konkurs, og en analyse 

efterfølgende viste, at disse kæder havde væsentlige langfristede leasingforpligtelser, som blev 

opgjort til at være 66 gange større end forpligtelserne, som fremgik af balancen. 

Som tidligere beskrevet igangsatte IASB og FASB - i 2006 - et fælles projekt omhandlende den 

regnskabsmæssige behandling af leasede forpligtelser, og i 2009 udgav de et Dicussion Paper, 

hvori de skriver de mest gentagne kritikpunkter af IAS 17 (IASB, 2009). Den primære årsag for 

udarbejdelsen af den nye leasingstandard, IFRS 16, var at skabe mere gennemsigtighed så 

regnskaberne bliver mere sammenlignelige. Vi vil i et senere afsnit gennemgå kritikpunkterne fra 

Discussion Paper. 

2.6.2 IFRS 16 – anvendelsesområde 

IFRS 16 er en regnskabsstandard omhandlende den regnskabsmæssige behandling af leasing i 

leasingtagers og leasinggivers årsrapport. Som tidligere beskrevet erstatter IFRS 16 de tidligere 

standarder vedrørende den regnskabsmæssige behandling af leasing. Ændringen af den 

regnskabsmæssige behandling af leasing vil have størst effekt for leasingtager, eftersom storset 

alle leasingaftaler i fremtiden skal indregnes i leasingtagers balance. For leasinggiver er der ikke 

væsentlige ændringer, da man i høj grad forsætter den eksisterende regnskabsmæssige 

behandling efter IAS 17 (EY, 2016). 

Som tidligere beskrevet, er der tale om en leasingaftale, når brugsretten overdrages til et 

identificeret aktiv for en aftalt periode mod en given betaling. Jf. IFRS 16 betegnes aftaler, som 

ikke specifikt stiller et aktiv til rådighed for leasingtager, som en serviceydelse, og er dermed ikke 

omfattet af IFRS 16.  

IFRS 16 omfatter primært materielle anlægsaktiver. Leasingaftaler vedrørende nedenstående 

typer af aktiver er ikke omfattet af IFRS 16 (PwC, 2018, s. 7): 
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- Leasingaftaler vedrørende udvinding af olie, naturgas og lignende ikke-gendannelige 

forekomster 

- Biologiske aktiver hos leasingtager, hvis aktiverne er omfattet af IAS 41 

- Koncessionsaftaler omfattet af IFRIC 12 

- Immaterielle rettigheder, som en virksomhed får licens til at bruge fra en anden 

virksomhed, hvis transaktionen fra udlejers side er omfattet af IFRS 15 

- Leasingaftaler vedrørende licenser som fx film, patenter og copyrights hos leasingtager, 

hvis disse er omfattet af IAS 38.  

Som det kan ses af ovenstående, er leje af immaterielle rettigheder og andre immaterielle aktiver 

ikke omfattet af IFRS 16. Standarden giver dog mulighed for, at leasingtager frivilligt kan anvende 

standarden på andre immaterielle aktiver end undtagelserne, som er nævnt ovenfor. (PwC, 2018, 

s. 7) 

2.6.3 Definitionen af en leasingaftale jf. IFRS 16 

Som tidligere nævnt betyder leasing reelt at leje et aktiv. En leasingaftale er en aftale, hvor 

leasinggiver overdrager retten til at kontrollere brugen af et aktiv til leasingtager i en periode mod 

at betale en ydelse, jf. IFRS 16, appendiks A: 

A contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset (the underlying 

asset) for a period of time in exchange for consideration.  

Når en given virksomhed skal vurdere hvorvidt der er tale om et leasingselement, skal det 

overvejes om, hvorvidt (PwC, 2018, s. 12):  

• aftalen afhænger af brugen af et specifikt aktiv, og  

• leasingtager kontrollerer brugen af det specifikke aktiv i leasingperioden. 

IFRS 16 forudsætter, at man har at gøre med en leasingaftale, når leasingtager har kontrollen over 

et identificeret aktiv. Det er ikke muligt at komme ud af reglerne, ved at lave en aftale, som 

formelt – men ikke reelt – giver leasingtager mulighed for at bestemme over aktivet. Et eksempel 

herpå, er ved at indarbejde en ret for leasinggiver til at kunne udskifte aktivet på et hvilket som 

helst tidspunkt i aftaleperioden. Nedenstående beslutningstræ kan hjælpe med fastlæggelse af, 

om der er tale om en leasingaftale: 
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Figur 14 Beslutningstræ vedrørende leasing 

 

Kilde: (PwC, 2018, s. 13) 

2.6.4 Undtagelser 

Jf. IFRS 16 skal alle leasingaftaler som er omfattet af regnskabsstandarden indregnes i balancen, 

der er dog to typer af leasingaftaler som kan undlades:  

• Kortfristede leasingaftaler  

• Leasingaktiver med lav værdi 

De nævnte undtagelser skal i stedet for at indregnes i balancen, indregnes lineært i 

resultatopgørelsen. Hvis der i regnskabsåret har været afholdt omkostninger forbundet med 

ovennævnte, så skal dette noteoplyses. Af noteoplysningen skal det fremgå:  

• årets omkostning på hhv. kortfristede leasingaftaler og leasingaktiver med lav værdi, 

• den resterende leasingforpligtelse på kortfristede leasingaftaler, 

• samt hvis undtagelserne benyttes. 
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2.6.4.1 Kortfristede leasingaftaler 

Ved kortfristede leasingaftaler forstås leasingaktiver som maksimalt løber i 12 måneder. Der skal i 

vurderingen tages højde for, om en given virksomhed har mulighed for at forlænge leasingaftalen, 

hvis det er rimelig sikkert, at virksomheden vil benytte sig af muligheden for at forlænge, kan det 

ikke betegnes som en kortfristede leasingaftale.  

2.6.4.2 Leasingaktiver med lav værdi 

Af IFRS 16 fremgår det ikke præcist, hvad værdien for, at leasingaktivet går ind under 

leasingaktiver med lav værdi. I bemærkningerne til den nye leasingstandard, IFRS 16, har IASB 

tænkt, at aktiver med en værdi på under USD 5.000, udgør aktiver med en lav værdi. (BDO, 2019) 

2.6.5 Leasingperioden  

Leasingperioden er væsentlig da den har betydning for, om leasingaktivet er kortfristet samt 

størrelsen af leasingforpligtelsen som skal indregnes i balancen. Leasingperioden er den periode, 

hvor leasingaftalen er uopsigelig, altså den periode hvor leasingtager ikke kan komme ud af 

leasingaftalen. Jf. IFRS 16.18 betegnes nedenstående også som værende en del af leasingperioden: 

• Hvis leasingtager har en option til at forlænge leasingperioden hvor det er rimelig sikkert 

at leasingtager vil udnytte optionen, eller  

• Perioder, hvor leasingtager har mulighed for at opsige leasingaftalen men hvor det er 

rimelig sikkert, at leasingtager ikke vil udnytte optionen.  

Hvis en leasingaftale giver, leasingtager mulighed for at opsige leasingaftalen før tid, vurderes 

denne som værende en option og dermed skal det være en del af vurderingen af leasingperioden.  

2.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at operationel leasing er en udbredt finansieringskilde. Vi har indhentet 

oplysninger vedrørende operationelle leasingforpligtelser for 7 udvalgte virksomheder, hvor det 

kan ses, at der har været en samlet stigning på ca. 13% på leasingforpligtelser i perioden 2015-

2017, hvilket understøtter påstanden om den øgede interesse indenfor leasing.  

Derudover er der i det foregående afsnit præsenteret eksempler med de forskellige 

likviditetsmæssige konsekvenser ved henholdsvis køb, finansiering ved et serielån samt leasing af 
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et aktiv, hvor det ses, at leasing påvirker likviditeten negativt i mindre grad end ved kontantkøb 

eller finansiering.  

Den nuværende regnskabsmæssige behandling af leasing foretages efter IAS 17 som opdeler 

leasingkontrakter i henholdsvis finansielle – og operationelle leasingkontrakter. Dette har 

vanskeliggjort det, for regnskabsbrugerne at sammenligne regnskaberne, hvorfor der er 

udarbejdet en ny leasingstandard, som ikke skelner mellem operationel og finansiel leasing, 

hvilket betyder at alle leasingkontrakter fremover skal indregnes i balancen, med enkelte 

undtagelser som tidligere beskrevet.  

Vi vil i det næste afsnit analysere kritikpunkterne fra Discussion Paper, analysere interessenternes 

bekymringer vedrørende IAS 17 samt give et praktisk eksempel af konsekvenserne af IFRS 16 i 

forhold til SAS’ seneste koncernregnskab fra år 2016/17.  

3 Analyse  

3.1 Kritikpunkter til IAS 17 

Som nævnt i vores indledning, er erhvervsmæssig leasing blevet mere og mere populært for 

virksomheder, ikke kun i Danmark men i hele EU. Det er derfor vigtigt, at der bliver udarbejdet, 

opretholdt og revurderet nogle retningslinjer, herunder standarder for måden af praktisere leasing 

på. Regnskaber er med til at effektivisere samfundene og det er derfor vigtigt, at der bliver sat 

nogle fælles rammer for at forståeliggøre og sammenligneliggøre regnskaberne overfor 

regnskabsbrugerne og regnskabsaflæggerne. 

Den nuværende leasingstandard IAS 17 har igennem flere år mødt kritik, da en stor del af 

standarden baseres på subjektivitet herunder egne vurderinger og dømmekraft. 

Regnskabsbrugere mener, at de to former for leasing henholdsvis operationel leasing og finansiel 

leasing, forringer sammenligneligheden og informationsværdien i virksomhedernes regnskaber, da 

de mener at de nuværende oplysningskrav og præsentationskrav ikke er tilstrækkelige.  

I år 2002 indgik IASB og FASB et samarbejde med det formål at udarbejde kompatible standarder 

af høj kvalitet (Elling, 2015, s. 76).  
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Baggrunden for denne nyopførte standard var alle de kritikpunkter som standarden har medført 

sig og som bliver beskrevet i Discussion Paper af 2009. IASB og FASB tog derfor udgangspunkt i de 

væsentligste kritikpunkter under forarbejdelsen af IFRS 16 i deres første Discussion Paper fra år 

2009, som også er de punkter som vil blive opridset nedenfor (IASB , 2009):  

Den eksisterende leasingstandard IAS 17 er blevet kritiseret for, ikke at opfylde brugernes behov i 

regnskaberne. Leasingstandarden er i særdeleshed blevet kritiseret for: 

a) mange regnskabsbrugere mener, at operationelle leasingkontrakter skal indregnes i 

balancen da disse giver anledning til at der dannes et aktiv og en forpligtelse. Derfor mener 

brugerne, at operationel leasing skal indregnes som henholdsvis et aktiv og en forpligtelse i 

balancen, så brugerne ikke selv er nødsaget til at reformere regnskabet. Oplysningerne om 

operationel leasing skal, ifølge IAS 17, notebeskrives hvilket brugerne mener er 

utilstrækkeligt, da de ikke kan tilpasse dette pålideligt ved reformering. 

 

b) eksistensen af to meget forskellige regnskabsmodeller for leasing (finansiel leasingmodel 

og operationelle leasingmodel) betyder at lignende transaktioner kan regnes meget 

forskelligt. Dette reducerer sammenligneligheden for brugerne. 

 

c) den eksisterende standard giver mulighed for at påvirke transaktioner for at opnå en 

bestemt leasingklassifikation. Hvis leasing er klassificeret som operationel leasing i 

årsrapporten, vil det være svært for regnskabsbrugeren at forstå, da denne klassifikation 

ikke indregnes i balancen.  

Regnskabsaflæggere og revisorer har kritiseret den eksisterende regnskabsstandard for sin 

kompleksitet. Det har især vist sig vanskeligt at definere opdelingen mellem finansielle 

leasingkontrakter og operationelle leasingkontrakter på en principiel måde. Derfor bruger 

regnskabsaflæggere og revisorer subjektive vurderinger heraf.  

Andre har argumenteret for, at den eksisterende regnskabsmodel er konceptuelt fejlbehæftet. I 

særdeleshed: 
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a) ved indgåelse af en leasingkontrakt opnår leasingtager en værdifuld ret (retten til at bruge 

det leasede aktiv), hvis definitionen af, at det leasede aktiv er et aktiv ifølge IASB’s 

definition. Tilsvarende påtager leasingtager sig en forpligtelse. Hvis dette ikke er tilfældet, 

vil det leasede blive klassificeret som en operationel leasingkontrakt og skal derfor ikke 

indgå under aktier og passiver.  

b) der er betydelige og voksende forskelle mellem regnskabsmodellerne for leasingaftaler og 

andre kontraktlige forhold. Dette har ført til inkonsistent behandling af leasingkontrakter 

der opfylder definitionen som leasing og lignende med andre forhold der ikke opfylder 

definitionen.  

US Securities and Exchange Commission (SEC)6 anerkendte utilstrækkeligheder i de eksisterende 

leasingbestemmelsesstandarder i juni 2005. De anbefalede at FASB skulle gennemføre et projekt 

for revurdering af leasingstandarden og helst som et fælles projekt med IASB.  

Som tidligere nævnt startede FASB og IASB et fællesprojekt, med det formål at udarbejde en ny 

leasingstandard, men disse to organisationer endte alligevel ud i at udforme to forskellige 

regnskabsstandarder vedrørende leasing. Standarderne minder meget om hinanden men der er 

enkelte forskelle mellem disse to. Dette vil ikke blive behandlet yderligere i opgaven.  

Den nye leasingstandard er udarbejdet med henblik på de kritikpunkter, der har været til den 

nuværende leasingstandard. De væsentligste kritikpunkter har været manglen på at kunne 

sammenligne virksomhedernes finansielle situation. Et eksempel herpå, er at en virksomhed kan 

vælge at købe et aktiv frem for at lease aktivet og dermed indregne værdierne i balancen, 

hvorimod hvis en anden virksomhed vælger at benytte sig af operationel leasing, vil dette ikke 

blive indregnet i balancen og umiddelbart vil denne virksomheds finansielle situation fremstå 

bedre på trods af, at der er tale om samme aktiv.   

3.1.1 IAS 17’s grundlæggende uoverensstemmelser med IFRS’ begrebsramme  

Som tidligere beskrevet har IAS 17 mødt en del kritik igennem flere årtier. IAS 17 er bl.a. blevet 

kritiseret for dens kompleksitet. Det er især definitionen af, om der er tale om en finansiel eller 

                                                      
6 US Securities and Exchange Commission, er et uafhængigt administrativt organ i USA, som led i 
de finansielle reformer.  
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operationel leasingkontrakt som er vanskelig. Standarden tager udgangspunkt i en klassifikation 

der kræver subjektive vurderinger (IASB , 2009, s. 14). Issuet heri er, at to virksomheder kan 

bedømme samme leasingkontrakt forskelligt, hvorfor dette kan vanskeliggøre 

sammenligneligheden af virksomheder.  

På nuværende tidspunkt bliver operationel leasing ikke indregnet i balancen. Det kan derfor 

pointeres at IAS 17 er modstridende med IFRS’ begrebsramme for indregning af aktiver og 

forpligtelser, i og med at operationel leasing ikke indregnes i balancen. I mange tilfælde efterlever 

operationelle leasingkontrakter begrebsrammens definition, for at indgå som et aktiv og 

tilsvarende en forpligtelse. Definitionen af et aktiv er Jf. IFRS begrebsramme: ”Aktiver er en 

ressource kontrolleret af virksomheden som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige 

økonomiske fordele forventes at strømme til virksomheden” (IASB Framework). 

Der er altså flere ting som skal fastlægges før definitionen af et aktiv, er opfyldt:  

For det første skal virksomheden have kontrol over leasingaktivet dernæst skal leasingaktivet være 

opstået som følge af tidligere begivenheder og til sidst skal leasingaktivet forventes at bibringe 

fremtidige økonomiske fordele.  

Når en virksomhed indgår en leasingkontrakt, får virksomheden retten til det modtagne aktiv i en 

given periode, nemlig leasingperioden. I denne periode er det kun leasingtager, der har adgang til 

leasingaktivet. På trods af, at den juridiske ejendomsret ikke er overgået, er det leasingtager som 

har kontrollen over aktivet i den aftalte leasingperiode.  

Herudover har virksomheden påtaget sig leasingkontrakten ved underskrivelsen heraf, hvorfor 

aktivet er opstået ved en tidligere hændelse.  

Til slut, er leasingkontrakten indgået med det formål at påføre mere værdi til virksomheden, 

hvorfor aktivet vil bibringe fremtidige økonomiske fordele.  

Det kan dermed siges, at en leasingkontrakt opfylder definitionen af at være et aktiv uanset om 

det er tale om en operationel eller finansiel leasingkontrakt.  
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Tilsvarende defineres en forpligtelse jf. begrebsrammen på følgende måde: ”En eksisterende pligt 

for selskabet som følge af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse 

af fremtidige økonomiske fordele”.  

Der er altså, ligesom ved definitionen af et aktiv, flere ting som skal fastlægges før definitionen af 

en forpligtelse, er opfyldt.  

For det første skal virksomheden have en pligt overfor leasinggiver. Denne pligt påtager 

leasingtager sig idet leasingtager betaler leasingydelser samt forpligtigelsen til at tilbageføre 

aktivet ved leasingaftalen udløb. Dernæst skal leasingforpligtelsen være opstået som følge af 

tidligere begivenheder hvilket er tilfældet ved underskrivelsen af leasingkontrakten, og til slut skal 

leasingforpligtelsen forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele hvilket 

opfyldes idet der skal betales leasingydelser i leasingperioden som medføre afståelse af 

økonomiske fordele.  

Som beskrevet ovenfor, kan der argumenteres for, at operationel leasing opfylder de beskrevne 

definitioner af et aktiv og en forpligtelse, hvorfor operationelle leasingforpligtelser bør indregnes i 

balancen. Dette er ikke tilfælde ved den nuværende leasingstandard IAS 17, hvorfor denne er 

modstridende til IFRS’ begrebsramme.  

Der er flere årsager til udformningen af IFRS 16. Den nuværende leasingstandard opfylder ikke 

regnskabsbrugernes informationsbehov og er samtidig kompleks for regnskabsaflæggere at 

anvende. Med de tidligere beskrevet kritikpunkter til IAS 17 og de ovenfor beskrevet 

uoverensstemmelser til IFRS begrebsramme, kan det konkluderes, at den nye leasingstandard IFRS 

16 opfylder IFRS begrebsramme hvilket opfylder regnskabsbrugerens informationsbehov. 

Derudover gør den det lettere for regnskabsaflæggere i og med, at storset alle leasingaftaler skal 

indregnes i balancen og der dermed ikke er nogle subjektive vurderinger hertil.  

3.2 Forskelle på IAS 17 og IFRS 16 

I de foregående afsnit har vi beskrevet den regnskabsmæssige behandling af leasing efter 

henholdsvis IAS 17 og IFRS 16. IFRS 16 erstatter IAS 17 fra regnskabsåret der påbegyndes 1. januar 

2019. I dette afsnit vil vi komme ind på de væsentligste forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16.  
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Det er vores vurdering, at nedenstående punkter indebærer de væsentligste forskelle mellem IAS 

17 og IFRS 16:  

1. Definitionen af en leasingkontrakt  

2. Kombineret kontrakt 

3. Klassifikationen  

Ad 1) En af de væsentligste forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16, er definitionen af leasing. 

Definitionen efter IAS 17 og IFRS 16 har ligheder, men der eksisterer dog en forskel. Som beskrevet 

i et af vores redegørende afsnit, har IFRS 16 en detaljeret oversigt over, hvornår der er tale om en 

leasingkontrakt. Servicekontrakter bliver ikke behandlet af IFRS 16, hvorfor man som det første 

skal afgøre, om der er tale om en leasingkontrakt eller en servicekontrakt. Under IAS 17 har dette 

ikke en væsentlig betydning om hvorvidt der er tale om en serviceaftale, da denne stadigvæk skal 

behandles som værende leasing.   

Ad 2) Ofte når en virksomhed indgår en leasingkontrakt, er der enkelte services med i aftalen, som 

leasinggiver, tilbyder leasingtager i form af reparation, vedligeholdelse, rengøring m.m. Som 

beskrevet i punkt 1 skelner IAS 17 ikke mellem et leasingelement og serviceelement, hvorfor disse 

bliver behandlet ens. IFRS indeholder en detaljeret vejledning til at fastlægge, hvornår en kontrakt 

indeholder et leasingelement. Hvis der er tale om en kombineret kontrakt, hvor kontrakten 

indeholder et serviceelement, så skal kontrakten splittes op i et leasingelement og et 

serviceelement. Omkostningerne til service skal typisk driftsføres konstant over leasingperioden. 

Dette illustreres af nedenstående figur: 
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Figur 15 Kombineret kontrakt 

 

Kilde: egen tilvirkning  

Hvis den kombineret kontrakt ikke angiver, hvor meget serviceelementet udgør eksakt, er det en 

vurderings sag.  

Ad 3) Den største forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 er, at der ikke skal foretages en klassifikation af 

leasingkontrakter under IFRS 16, hvorfor alle leasingkontrakter skal aktiveres, med undtagelse af 

kortfristede leasingaftaler og leasingaktiver med en lav værdi, som vi har beskrevet i de tidligere 

afsnit.   

3.2.1 Forventet effekt af IFRS 16 

I de foregående afsnit vedrørende den nuværende regnskabsstandard IAS 17 har vi forklaret, at 

leasingkontrakter klassificeres som enten en finansiel eller operationel leasing, hvor finansiel 

leasing skal aktiveres og operationel leasing skal noteoplyses. Det har været en fordel for 

virksomheder at benytte sig af operationelle leasingkontrakter, da dette ikke forringer 

nøgletallene på samme måde som finansiel leasing. Dette kan give virksomheder incitament til 

bevidst at indregne leasingkontrakter, som operationel leasing, såfremt leasingkontrakten er på 

grænseområdet for skilningen mellem finansiel- og operationel leasing.   

Grundet ovenstående samt flere kritikpunkter, som fremgår af Discussion Paper, behandles alle 

leasingkontrakter ens efter den udformet leasingstandard, IFRS 16. 
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IASB har lavet en analyse af effekten af IFRS 16 for leasingtager inden for forskellige brancher: 

Figur 16 Effekt af IFRS 16 på udvalgte brancher 

 

Kilde: IFRS 16, PwC, 2018 

Som det ses af ovenstående figur, er det brancher med mange operationelle leasingkontrakter, 

som vil blive markant påvirket af IFRS 16, altså flybranchen, detailhandlen (lejemål) og transport 

virksomheder.  

I dette afsnit beskrives effekten af IFRS 16 på henholdsvis resultatopgørelsen og balancen.  

3.2.2 Effekt på resultatopgørelsen  

Eftersom alle leasingkontrakter skal aktiveres – med undtagelse af leasingkontrakter med lav 

værdi eller med en leasingperiode på under 1 år (kortfristede leasingkontrakter) – skal de løbende 

afskrives, grundet den løbende værdiforringelse. Yderligere betales der en løbende leasingydelse, 

som består af afdrag og renter, hvor afdrag påvirker balancen og renten påvirker 

resultatopgørelsen.  
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Figur 17 Effekten af IFRS 16 på resultatopgørelsen 

 

Kilde: IFRS 16 effects analysis, IASB 2016 

Ved den nuværende behandling af operationelle leasingkontrakter præsenteres ydelsen under 

driftsomkostninger i regnskabet, men det vil ikke være gældende ved IFRS 16. Som nævnt 

tidligere, skal storset alle leasingkontrakter aktiveres, og leasingydelsen bogføres under 

forpligtelsen samt renter. Som ovenstående figur viser, vil dette forbedre EBITDA, da 

driftsomkostningerne formindskes. Årets resultat vil i al væsentlighed være uændret, grundet de 

løbende afskrivninger samt renteomkostninger.  

IASB har foretaget en analyse af forskellige industrisektorer, som forventes at blive væsentlig 

påvirket af IFRS 16, hvor det kan ses, at industrier med betydelige operationelle leasingkontrakter 

vil få en væsentlig højere EBITDA (IASB, 2016, s. 46). 

3.3 Effekt på aktiver og forpligtelser  

Ved den nuværende regnskabsstandard vedrørende behandling af leasingkontrakter holdes 

operationelle leasingkontrakter uden for virksomhedernes balancer, men efter IFRS 16 skal 

næsten alle leasingkontrakter indregnes. 
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Figur 18 Effekt på aktiver og forpligtelser 

 

Kilde: (PwC, 2018, s. 10) 

Ovenstående figur viser den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter efter IAS 17 og 

IFRS 16. Som det ses af figuren medfører IFRS 16, at aktiver og forpligtelser skal indregnes under 

henholdsvis aktiver og passiver, og dermed vil balancesummen forøges.  

Leasingkontrakten indregnes som et aktiv og afskrives løbende, og minimumsydelserne indregnes 

under passiver og reduceres i takt med leasingydelsen.  

Som det ses, påvirker IFRS 16 ikke præsentationen i balancen, da det minder om den måde, 

hvorpå finansielle leasingkontrakter blev behandlet efter IAS 17, men eftersom leasingaktiverne og 

gældsforpligtelserne i balancen forøges, påvirkes de finansielle målinger, som gennemgås længere 

nede.  

Indregning af operationelle leasingkontrakter vil ikke alene have effekt på leasingaktiverne og 

gældsforpligtelserne i balancen, men også egenkapitalen (IASB, 2016, s. 42-43). 
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IASB har foretaget en analyse, som viser den forventede effekt på egenkapitalen. Nedenstående 

diagram viser den procentvise effekt på egenkapitalen, som en leasingkontrakt har i forhold til 

leasingforpligtelsen, hvilket er opsat i forhold til anvendt diskonteringsrate, som dog kan variere 

ved underliggende beregning: 

Kilde: (IASB, 2016, s. 43) 

Ovenstående beregning tager udgangspunkt i en virksomhed, som har ensartede 

leasingkontrakter og samme betingelser. Diagrammet viser en portefølje af ensartede 

leasingkontrakter med en levetid på 15 år og en diskonteringsrate på 5%, hvor 

leasingforpligtelserne forventes at være højere end leasingaktiverne med ca. 10%. Det skal 

bemærkes, at IASB i ovenstående eksempel ikke har taget højde for de skattemæssige 

konsekvenser, som kan opstå.  

IASB forventer ikke, at IFRS 16 vil have en væsentlig effekt på egenkapitalen for de fleste 

virksomheder (IASB, 2016, s. 43). Enkelte brancher og virksomheder, kan dog blive påvirket 

væsentligt. Jf. bilag 1, som er et eksempel med et flyselskab, hvor reduktionen på egenkapitalen er 

på -9,87%. 

 

Figur 19 Effekten på egenkapitalen 
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3.3.1 Effekt på noterne 

IFRS 16 indeholder et overordnet krav om, at en virksomhed skal levere oplysninger, der gør det 

muligt for brugerne at forstå, hvilken indflydelse leasingtransaktionerne har på dets finansielle 

stilling og ydeevne.  

IASB øger notekravene, hvilket skal ses i lyset af deres Disclosure Initiative project. Det sigter mod 

at reducere unødvendig offentliggørelse og forbedre den overordnede kvalitet af regnskaberne 

ved at fremhæve de mest relevante oplysninger til brugerne og ikke videregive oplysninger, der er 

uvæsentlige eller irrelevante (BDO United Kingdom, 2018). 

Notekravene består af en kvalitativ og kvantitativ form som det kan ses i nedenstående figurer.  

Figur 20 Kvantitative notekrav 

 

Kilde: (BDO, 2019) 

Figur 21Kvalitative notekrav 
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Kilde: (BDO, 2019) 

Figurerne ovenfor viser at oplysningskravene er øget betydeligt sammenlignet med den 

nuværende regnskabsstandard IAS 17.  

3.3.2 Effekt på finansielle nøgletal 

IASB har udarbejdet en rapport, hvori de har fortaget en analyse af den forventede effekt af IFRS 

16 for årsrapporten, herunder effekten på de finansielle nøgletal. Leasingkontrakter som tidligere 

har været klassificeret som finansiel leasing, vil ikke have en væsentlig påvirkning på de finansielle 

nøgletal, hvorimod operationelle leasingkontrakter kommer til at have en væsentlig påvirkning. 

Nedenstående figur viser konsekvenserne af ændringerne ved IFRS 16:  

Figur 22 Effekt på finansielle nøgletal 

 

Kilde: (IASB, 2016, s. 52) 

Som det kan ses af ovenstående figur, medfører ændringerne en større balancesum grundet 

aktiverne med tilhørende forpligtelser skal indregnes, hvorfor dette resulterer i større 

gældsforpligtelser og dermed en lavere egenkapital.  

IASB har udarbejdet en oversigt over de mest benyttede nøgletal hvori effekten beskrives af de 

enkelte nøgletal. Det ses af bilag 2, at EBIT og EBITDA stiger, idet leasingydelserne ikke påvirker 

den primære drift. Årets resultat forventes at være uændret grundet afskrivninger og 

finansieringsomkostninger. Gældsforpligtelserne stiger grundet den indregnede 

leasingforpligtelse, hvorfor denne vil påvirke en række nøgletal negativt, som beregnes på 

grundlag af balancen, dette gælder eksempelvis soliditetsgraden. Effekten på virksomhedens 
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nøgletal forskydes henover tid, med mindre leasingaftalerne er konstant henover tid (PwC, 2014, 

s. 2). Dette skyldes at den samlet omkostning vil være høj i starten af aftaleperioden grundet 

renteelementet er højt til at starte med. I takt med at restgælden nedbringes falder 

renteomkostningerne, hvilket har været kaldt ”front load”. Dette er en anden praksis end den 

tidligere, eftersom leasingydelsen af operationelle leasingkontrakter beregnes lineær henover 

leasingperioden.  

Virksomheders låneaftaler, som er baseret på ”lånecovenants7”, vil blive berørt af IFRS 16, da 

virksomhedernes nøgletal, som beregnes på grundlag af balancen forringes negativt. Disse 

lånecovenants er en række forskellige fikserede nøgletal, såsom soliditetsgraden. Hvis kravet ikke 

opfyldes af virksomheden, forfalder lånet til indfrielse.  

3.4 Praktisk eksempel for SAS 

3.4.1 Indledning og præsentation af SAS 

Vi har i den redegørende del gennemgået teorien vedrørende IAS 17 samt IFRS 16 herunder 

beskrevet hvordan IFRS 16 vil påvirke en given virksomheds årsregnskab. I den analyserende del 

har vi sammenholdt IAS 17 med IFRS 16. Yderligere har vi interviewet 1 interessent, i form af en 

IFRS ekspert fra PwC for at høre hans holdning, hvorfor vi i dette afsnit vil præsentere den 

praktiske effekt af IFRS 16.  

Til præsentationen af det praktiske eksempel har vi valgt SAS, som case virksomhed. SAS er et af 

Skandinaviens største flyselskaber, og operer indenfor en branche, hvor leasing benyttes, da 

investeringer af fly kræver en stor likviditet og pengestrøm. I 2017 ejede SAS kun 30 fly ud af en 

aktiv flåde på 158 (Berlingske Business , 2017). SAS-koncernen aflægger årsrapport efter de 

gældende internationale regnskabsstandarder, hvorfor den nye regnskabsstandard vil have en 

væsentlige påvirkning på deres årsrapport jf. SAS’ årsrapport s. 67. I koncernregnskabet har 

selskabet operationelle leasingforpligtelser, som vedrører flyvemaskiner, ejendomme samt andre 

anlæg og inventar jf. SAS’ årsrapport s. 94. 

                                                      
7 Krav i lånedokument fra långivende bank til en virksomhed til sikring af bankens lån.  
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I note 33, som vedrører operationelle leasingforpligtelser, er det ikke muligt at skelne mellem 

leasingkontrakter og eventuelle servicekontrakter. Det antages derfor, at alle 

leasingforpligtelserne, er operationelle leasingkontrakter. Yderligere tages der ikke højde for 

diskonteringen af de oplyste værdier i noten, da SAS ikke har valgt at præsentere værdierne i note 

33 som diskonterede.  

3.4.2 Nuværende præsentation af leasing i SAS’ koncernregnskab  

Der indgår både finansielle og operationelle leasingkontrakter af SAS’ koncernregnskab. Finansielle 

leasingkontrakter fremgår af noten for materielle anlægsaktiver i koncernregnskabets note 12. Vi 

vil ikke komme yderligere ind på finansielle leasingkontrakter, da den nye regnskabsstandard ikke 

har væsentlig betydning for indregning af denne.  

Af koncernregnskabets note 12 fremgår det, at selskabet både har operationelle 

leasingforpligtelser i relation som leasingtager og leasinggiver. Som tidligere beskrevet i 

afgrænsningen, fokuserer vi udelukkende på leasingtager, hvorfor oversigten i SAS’ 

koncernregnskabs note 33 er baseret på de oplysninger, som vedrører operationelle 

leasingkontrakter for leasingtager.  

Note 33 viser, at SAS-koncernen har samlede operationelle leasingforpligtelser for i alt 21.708 

MSEK, som fordeler sig på henholdsvis fly, ejendomme samt maskiner og andre udstyr. For at 

sætte det i perspektiv, svarer koncernens leasingforpligtelser til 67% af balancesummen. Dette 

svarer til en væsentlig del af den samlede balancesum, som vi vil se nærmere på i de næste afsnit. 

Figur 23 SAS-koncernens operationelle leasingforpligtelser 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 I alt, MSEK 

Aircraft        2.837             2.497             2.219             1.911             1.646             4.425           15.535      

Properties           607                565                520                462                448             2.024             4.626      

Machinery and 

equipment           296                266                245                228                221                291             1.547      

I alt        3.740             3.328             2.984             2.601             2.315             6.740           21.708      

Kilde: Note 33 fra SAS-koncern regnskab med egen tilvirkning 

Som det kan ses af ovenstående figur, forfalder 3.740 MSEK inden for det næste år. I henhold til 

IFRS 16 kan indregning af korte leasingkontrakter med løbetid på under et år undlades. Hvis dette 

er tilfældet, kan forpligtelsen præsenteres på samme måde, som operationelle leasingkontrakter 
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præsenteres i dag efter IAS 17. Eftersom vi ikke har de nødvendige oplysninger for 

leasingkontrakterne, antager vi, at de leasingkontrakter, som forfalder til betaling inden for et år, 

indgår i en leasingkontrakt med en leasingperiode, som er mere end 12 måneder.  

I flybranchen findes der to forskellige leasingformer henholdsvis Dry leases og Wet leases. Ved Dry 

lease er der typisk kun tale om leasing af et fly, hvorimod der ved Wet lease både leases et fly med 

dertilhørende mandskab (Stratos Jet Charters, INC, u.d.). Ved Dry lease er der tale om et 

leasingelement, hvorimod Wet lease er en kombineret kontrakt, hvorfor denne skal splittes op i et 

leasingelement og et serviceelement (Deloitte, 2016). Den del af kontrakten, der vedrører 

leasingelementet skal aktiveres, hvorimod serviceelementet skal driftsføres henover 

leasingperioden, som tidligere beskrevet.  

Der bliver af note 33, i SAS’ koncernregnskab, ikke oplyst hvor meget af leasingforpligtelserne som 

vedrører serviceelementet, hvorfor vi i vores beregninger ikke tager højde herfor. Dette kan 

resultere i, at forpligtelserne er overvurderet.  

3.4.3 Effekten af IFRS 16 på SAS’ koncernregnskab for regnskabsår 2016/17 

I det følgende afsnit vil vi analysere på, hvordan SAS’ koncernregnskab kommer til at blive 

påvirket, når vi behandler selskabets operationelle leasingkontrakter efter IFRS 16.  

I dette afsnit vil vi se på, hvordan ændringerne af IFRS 16 kommer til at påvirke klassifikationen af 

SAS koncernens leasingkontrakter. Dette bliver gjort på baggrund af oplysningerne fra 

årsregnskabet for 2016/17. Vi har ikke adgang til de enkelte leasingkontrakter, hvorfor det 

beregnes efter nogle forudsætninger.  

3.4.4 Påvirkning på SAS koncernens balance for regnskabsåret 2016/17 

I dette afsnit vil vi beregne den opgjorte effekt på SAS-koncernens balance for regnskabsåret 

2016/17. Grundlaget for disse beregninger er gennemgået tidligere i afsnittet omhandlende IFRS 

16. Vi har valgt at sammendrage regnskabsposterne i balancen for at overskueliggøre det for 

læseren, hvorfor der henvises til det offentliggjorte årsregnskab for yderligere opdeling.  

For at analysere hvordan IFRS 16 vil påvirke SAS’ koncernregnskab for år 2016/17, er der indhentet 

følgende oplysninger:  
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Figur 24 Regnskabsmæssige oplysninger omkring leasing fra SAS' koncernregnskab 2016/17 

Angivet i MSEK Finansiel leasing Operationel leasing     

  
   

  

Forfalder under 1 år                    263                                3.740      
 

  

Forfalder mellem 1-5 år                 1.494                              11.228      
 

  

Forfalder efter 5 år                      17                                6.740      
 

  

I alt                 1.774                              21.708      
 

  

  
   

  

Nutidsværdien pr. 31/10-17                 1.712      
  

  

  
   

  

   Flyvemaskiner   Bygninger  Maskiner I alt, MSEK 

Forfalder under 1 år                 2.837                                   607      296          3.740      

Forfalder mellem 1-5 år                 8.273                                1.995      960        11.228      

Forfalder efter 5 år                 4.425                                2.024      291          6.740      

I alt               15.535                                4.626      1.547        21.708      

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående figur, vedrører de fleste leasingforpligtelser flyvemaskiner. Vi vil i det 

næste afsnit beregne den finansielle forpligtigelse, hvorfor ovenstående figur er udarbejdet.  

3.4.5 Indregning af finansiel forpligtelse 

Før vi kan indregne den finansielle forpligtelse vedrørende ovenstående operationelle 

leasingkontrakter, skal nedenstående estimeres:  

1. Den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode  

2. Diskonteringsrenten 

3. Nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser  

Ad 1) Ved beregningen af den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode er der anvendt en 

modificeret udgave af ILW-metoden, da vi ikke har alle oplysninger. Metoden tager udgangspunkt 

i at ydelsen er lige stor over leasingperioden, hvorfor den totale operationelle leasingforpligtelse 

divideres med leasingforpligtelser under et år. Udarbejdelsen heraf kan ses nedenfor:  
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Gennemsnitlige levetid af flyvemaskiner:  

Operationel leasing i alt / operationel leasing under 1 år  15.535/2.837 = 5 år 

Gennemsnitlige levetid af bygninger:  

Operationel leasing i alt / operationel leasing under 1 år 4.626/607 = 8 år 

Gennemsnitlige levetid af maskiner: 

Operationel leasing i alt / operationel leasing under 1 år 1.547/296 = 5 år 

Ad 2) Diskonteringsrenten er beregnet på baggrund af noteoplysningerne om finansielle 

leasingkontrakter. Vi har taget minimumsydelserne i alt vedrørende finansielle leasingkontrakter 

og fratrukket fra nutidsværdien. Derefter er denne divideret med minimumsydelserne i alt. 

Beregningen er foretaget nedenfor hvor oplysningerne er taget fra figur 21:  

1.774 – 1.712 = 62 / 1.774 = 3% (afrundet)  

Ad 3) Eftersom renten er beregnet, kan beregningen af nutidsværdien foretages, hvilket 

nedenstående figurer viser:  

Figur 25 Nutidsværdien af leasingkontrakter vedrørende flyvemaskiner 

  Flyvemaskiner 

Forudsatte 

pengestrømme 

Forfalder under 1 år                  2.837                                      2.837      

Forfalder mellem 1-5 

år                  8.273                                      2.068      

Forfalder efter 5 år                  4.425                                         885      

I alt                15.535        

  
 

  

Nutidsværdien  
 

                              14.229      

      

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 
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Figur 26 Nutidsværdien af leasingkontrakter vedrørende bygninger 

  Bygninger 

Forudsatte 

pengestrømme 

Forfalder under 1 år                     607                                         607      

Forfalder mellem 1-5 

år                  1.995                                         499      

Forfalder efter 5 år                  2.024                                         405      

I alt                  4.626        

  
 

  

Nutidsværdien  
 

                                4.059      

      

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

 

Figur 27 Nutidsværdien af leasingkontrakter vedrørende maskiner 

  Maskiner 

Forudsatte 

pengestrømme 

Forfalder under 1 år                     296                                         296      

Forfalder mellem 1-5 

år                     960                                         240      

Forfalder efter 5 år                     291                                           58      

I alt                  1.547        

  
 

  

Nutidsværdien  
 

                                1.502      

      

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

De 3 ovenstående figurer viser nutidsværdien af leasingkontrakter for henholdsvis flyvemaskiner, 

bygninger og maskiner. Betalingsstrømmene for år 2-5 er beregnet ved at dividere det beløb der 

forfalder mellem 1 og 5 år med 4 år. Betalingsstrømmene for perioden efter 5 år er divideret med 

5 år. Dette er gjort for at beregne den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode. 

Nutidsværdierne er blevet beregnet ved hjælp af excel-funktionen ”NV”.  
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3.4.6 Følsomhedsanalyse  

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med ovenstående beregninger, hvorfor der er foretaget en 

følsomhedsberegning for henholdsvis leasingperiode samt diskonteringsfaktor. I det efterfølgende 

vil disse beregninger blive præsenteret.  

3.4.7 Følsomhedsanalyse af leasingperiode 

Der er foretaget en følsomhedsberegning af leasingperioden, hvor leasingperioden er justeret +2/-

2 år. Det ses af nedenstående figur, at der ved en justering af bare +1 år af leasingperioden vil ske 

en ændring af nutidsværdien på i alt -280 MSEK (-203-57-20), altså vil nutidsværdien af 

leasingforpligtelserne falde fra 19.705 MSEK til 19.425 MSEK.   

  

 

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

3.4.8 Følsomhedsanalyse af diskonteringsfaktor 

Ligeledes er der foretaget en følsomhedsberegning af diskonteringsfaktoren, hvor leasingperioden 

er justeret +2/-2%. Det ses af nedenstående figur, at der ved en justering af bare -1% af 

diskonteringsfaktoren vil øge nutidsværdien af leasingforpligtelserne med 634 MSEK 

(416+177+41), altså vil nutidsværdien af leasingforpligtelserne, ved en ændring på -1%-point 

resulterer i, at nutidsværdien af leasingforpligtelserne stiger fra 19.705 MSEK til 20.339 MSEK.  

Figur 28 Følsomhedsberegning af leasingkontraktens længde 
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Figur 29 Følsomhedsberegning af diskonteringsfaktoren  

 

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

3.4.9 Beregning af right-of-use aktiv 

Jf. den nye leasingstandard skal leasingtager indregne et right-of-use aktiv, der ved første 

indregning skal svare til den finansielle forpligtelse. I praksis vil aktivets værdi formindskes 

hurtigere end den finansielle forpligtelse. Som tidligere nævnt kaldes dette front-load, hvorfor det 

ikke vil være korrekt at indregne leasingaktivet som værende samme værdi som 

leasingforpligtelsen. Jf. bilag 3 ses det, at ILW-metoden har forsøgt at finde sammenhængen 

mellem størrelsen af leasingaktivet og leasingforpligtigelsen. Til udarbejdelsen af dette har ILW-

metoden opstillet nedenstående forudsætninger:  

• Aktivet afskrives lineært 

• Aktivets værdi svarer til forpligtigelsen primo 

• Efter endt leasingperiode, er aktivets værdi og forpligtelse lig 0  

Af bilag 3 ses det, at ILW-metoden viser, at sammenhængen mellem leasingaktivet og 

leasingforpligtigelsen oftest ligger i et spænd mellem 60-80%, hvorfor det vurderes at anvende 

70% som er imellem det førnævnte.  På baggrund af dette beregnes right-of-use aktiv svarende til 

70% af leasingforpligtigelsen:  
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Figur 30 Beregning af right-of-use asset 

 

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående figur, skal der indregnes et right-of-use assets for i alt 13.794 MSEK. 

Residuallet mellem right-of-use assets og den dertilhørende forpligtigelse påvirker egenkapitalen 

negativt. I denne beregning er der ikke taget højde for skatteeffekten.  

3.4.10 Effekten på balancen  

På baggrund af beregningerne foretaget i de tidligere afsnit, indsættes disse korrektioner nu i 

balancen hvilket fremgår af figur 28. Grundet overskueligheden er regnskabsposterne 

sammendraget, den fuldstændige balance fra SAS-koncernen for regnskabsåret 2016/17 fremgår 

af bilag 4.  

Figur 31 Effekten af IFRS 16 på ballancen 

 

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 
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Det ses af ovenstående figur, at de materielle anlægsaktiver stiger fra 10.692 MSEK til 24.545 

MSEK, hvilket svarer til en stigning på ca. 130%. Dette er en væsentlig stigning, hvilket også 

påvirker aktivsummen med ca. 43%. Af passivsiden ses det, at de langfristede forpligtigelser stiger 

fra 9.363 MSEK til 25.751 MSEK, hvilket svarer til en stigning på 175%. Yderligere ses det, at 

egenkapitalen falder med 74%, hvilket skyldes residuallet mellem leasingaktivet og 

leasingforpligtigelsen. Jf. forudsætninger fra ILW-metoden forventes leasingaktivet og 

leasingforpligtigelsen at være lig 0, når leasingperioden er endt, hvorfor egenkapitalen stabiliseres 

henover perioden, givet at de har den samme leasingportefølje. 

3.4.11 Effekten på resultatopgørelsen   

I afsnit 3.2.2 er den teoretiske effekt af IFRS 16 på resultatopgørelsen gennemgået. Den reelle 

effekt på resultatopgørelsen er ikke væsentlig, da årets resultat forventes uændret, men eftersom 

der sker en reklassificering har denne en positiv effekt på EBITDA. Dette illustreres af 

nedenstående figur:  

Figur 32 Effekten af IFRS 16 på resultatopgørelsen  

  

Kilde: SAS’ årsrapport med egen tilvirkning 

SAS-koncernen har under note 33 oplyst, at de i regnskabsåret 2016/17 har afholdt omkostninger 

vedrørende operationel leasing for i alt 4.143 MSEK, hvorfor disse er blevet tillagt EBITDA. Dette 

resulterer i en stigning på EBITDA fra 2.817 MSEK til 6.960 MSEK, hvilket svarer til en stigning på 

ca. 147%.  

3.5 Interessenternes holdninger   

Vi har foretaget interview med PwC’s globale IFRS partner, Jan Fedders, for at få belyst nogle af de 

problemstillinger vi, i vores problemformulering, lægger op til. Vi finder det relevant for vores 

opgave at interviewe Jan, da hans ekspertiseområde omfatter rådgivning om komplekse IFRS 

problemstillinger. Yderligere er der i opgaven foretaget en gennemgang af comment letters fra 

https://www.pwc.dk/da/services/regnskab/ifrs.html
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FSR danske revisorer og Novo Nordisk. Dette er gjort for at inddrage deres holdninger omkring den 

nye leasingstandard hvilket giver en bredere forståelse af de eventuelle bekymringer der er 

omkring den nye leasingstandard.  

3.5.1 IFRS-partner hos PwC  

Formålet med interviewet af Jan, er at inddrage synspunkter og anbefalinger fra en 

regnskabsfaglig ekspert inden for IFRS herunder IFRS 16. Under interviewet af Jan, fik vi oplyst 

nogle af hans holdninger omkring IFRS 16 og IAS 17. Jans umiddelbare tilgang til udformningen af 

IFRS 16 er positiv. Hele interviewet af Jan fremgår af bilag 5.  

Jan mener, at udformningen af IFRS 16 er grundet de kritikpunkter som vi tidligere har beskrevet 

omkring IAS 17, nemlig bl.a. at når der er tale om en ressource eller et aktiv for virksomheden, så 

mangler den dertil knyttede indregning for operationelle leasingaktiver/forpligtelser. Herudover 

mener han, at den nye leasingstandard vil være med til at give et mere retvisende billede af 

regnskabet. Dette understøtter også det vi er kommet frem til, i et tidligere afsnit omkring det, at 

der er nogle grundlæggende issues ved den nuværende IAS 17 i forhold til begrebsrammen.    

3.5.2 Comment Letters  

Vi finder det interessant at se på nogle af de Comment letters der har været på Discussion Papers 

Lease. IASB har modtaget over 1.700 Comment letters på deres konsultationer under 

udarbejdelsen af den nye leasingstandard (IFRS ). Vi vil i det følgende afsnit komme ind på 

Comment letters fra FSR Danske revisorer og Novo Nordisk. Vi skal gøre opmærksom på, at det er 

Comment letters fra år 2009, da disse er de seneste der er udarbejdet.   

3.5.2.1 FSR danske revisorer  

FSR – danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og 

virksomhedsøkonomi, og repræsenterer revisorbranchen i Danmark (FSR danske revisorer, u.d.).  

FSR støtter samlet set den forslåede leasingstandard. De har dog nogle forbehold.  

De er ikke overbeviste om, at det er den rigtige tilgang at skulle klassificere om der er tale om en 

leasingkontrakt eller en servicekontrakt.  
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FSR er enige om, at det kan være svært at fastslå væsentligheden og/eller arten af aktivets 

anvendelsesområde. Leasingaktiver med lav værdi eller kortsigtede leasingaftaler skal ikke 

indregnes i balancen. Det er FSR’s anbefaling at der laves test og analyser for udførelsen heraf og 

på baggrund af resultaterne, ses om det kan etableres i et funktionsdygtigt omfang.   

Manglende vedtagelse af elementer kombineret med anvendelsen af den mest sandsynlige 

leasingperiode afspejler ikke den grad af fleksibilitet der er forbundet med leasingaftaler. Derfor 

forslår FSR en kontraktmæssig leasingperiode, der understøttes af en substans test svarende til 

kravet i den nuværende IAS 17.  

FSR mener, at renten i leasingkontrakten som ikke fremgår klart, er en mere relevant 

diskonteringsrente end leasingtagers lånefrekvens. Derfor forslår FSR, at den nuværende IAS 17’s 

tilgang til finansielle leasingaftaler bør anvendes.  

3.5.2.2 Novo Nordisk  

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for 

innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling (Novo Nordisk , 2017).  

Novo Nordisk angiver i deres Comment letter at de er enige om, at IASB skal behandle væsentlige 

praktiske såvel som konceptuelle problemer, der opstår i henhold til IAS 17 og opnå konvergens 

med US GAAP, så længe det er principper baseret på højere kvalitet end nuværende IFRS 

regnskab.  

For Novo Nordisk vil, den foreslåede regnskabsmæssige behandling af leasing føre til, at de skal 

indregne et betydeligt antal små kontrakter med en samlet værdi på ca. 3,5 mia. Det er svært for 

dem at se, hvordan dette vil bringe værdi til brugerne af deres årsregnskaber. Det vil være meget 

tidskrævende for deres samlede globale organisation, da alle kontrakter skal indregnes i lokale 

årsregnskaber. 

De har derfor følgende anbefalinger:  

• De anbefaler IASB at lave en benefit analyse eller test af de forslag der fremgår af 

Discussion Paper. Novo Nordisk har forsøgt at identificere fordelene for regnskabsbrugerne 

af Novo Nordisk, hvilket endnu ikke har været en succes.   
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• Skulle IASB beslutte at fortsætte med denne tilgang som er forslået i Discussion Paper, 

mener Novo Nordisk A/S, at de skal overveje at reducere den administrative byrde og ikke 

indregne leasingaftaler som er uvæsentlige for regnskabsbruger.   

• For en virksomhed som Novo Nordisk er værdien for deres aktionærer relateret til aktiver 

som forskning og udvikling samt deres medarbejdere og bestemt ikke til deres 

operationelle leasingkontrakter. Investorerne vil sandsynligvis ikke overveje disse aktiver. 

Dagsværdien af disse aktiver netto, er i de fleste tilfælde tæt på 0. Novo Nordisk anbefaler, 

at IASB overvejer, om Discussion Paper er i overensstemmelse med den overordnede 

retning af fair value-regnskab, der er set i mange år.  

• Novo Nordisk anbefaler ligeledes, at IASB overvejer Discussion paper’s indvirkning på 

forskellige områder og den rapporterende enhed. For Novo Nordisk har dette ikke kun 

negativ indvirkning på de regnskabsmæssige og juridiske afdelinger, men også på deres 

skatteafdeling på grund af forskelle i krav fra skattemyndighederne.  

• Endvidere anbefaler Novo Nordisk, at IASB overvejer, om den forventede leasingperiode 

ikke er mere relevant og nyttig for investorer, så de kan forudse den rapporterende 

virksomheds evne til at genere fremtidige pengestrømme fra leasingaktivet. Novo Nordisk 

finder reglen om ”den mest sandsynlige leasingperiode” hypotetisk, dvs. ikke relevant for 

regnskabsaflæggelsen.  

• Til slut anbefaler Novo Nordisk, at IASB bevarer tilgangen i den eksisterende IAS 17 til at 

anvende den implicitte sats, hvis det er praktisk muligt at fastslå og ikke revidere det efter 

den første indregning for at sikre overensstemmelse med måling af amortiseret kostpris for 

andre finansielle forpligtelser under IAS 39.  

3.6 Delkonklusion  

IAS 17 har igennem flere år mødt kritik, grundet standarden er baseret på subjektivitet, herunder 

egne vurderinger og dømmekraft. Interessenterne mener, at klassificeringen af leasing forringer 

sammenligneligheden og informationsværdien i virksomhedernes regnskaber. Den nuværende 

regnskabsstandard vedrørende leasing giver mulighed for at opnå en bestemt leasingklassifikation, 

og dermed giver standarden incitament til at fravige for at indregne leasingaktiver med 

dertilhørende leasingforpligtelser.  Yderligere fraviger IAS 17 fra IFRS’ begrebsramme, hvorfor 
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nogen interessenter mener, at den nuværende standard vedrørende leasing, er konceptuelt 

fejlbehæftet. 

 På baggrund af dette har IASB udformet en ny regnskabsstandard vedrørende leasing, IFRS 16. De 

væsentligste forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16, er henholdsvis definitionen, skelnen mellem 

leasingelement og serviceelement samt klassificeringen. Eftersom der ikke eksisterer en 

klassificering af leasingkontrakter under IFRS 16, skal storset alle leasingkontrakter aktiveres, 

hvilket øger balancesummen.  

Den øgede balancesum kommer til at påvirke de nøgletal, som beregnes på baggrund af balancen 

negativt, grundet stigningen på gældsforpligtelserne. Yderligere påvirkes egenkapitalen negativt 

på kort sigt, eftersom aktivernes amortiseres hurtigere end gældsforpligtelserne, hvilket bliver 

omtalt som ”front loaded expenses”. Det forventes, at egenkapitalen stabiliseres henover 

leasingperioden, da renteomkostningerne falder henover leasingperioden.  Resultatopgørelsen 

som helhed påvirkes ikke væsentligt, da der alene er tale om en reklassificering af 

omkostningerne. Denne reklassificering vil dog påvirke virksomhedernes EBITDA positivt.  

Der er foretaget en konsekvensanalyse af SAS’ koncernregnskab for regnskabsåret 2016/17 på 

baggrund af ILW-metoden, hvor det kan ses, at deres balancesum samt EBITDA påvirkes 

væsentligt. Balancesummen stiger fra 32.555 MSEK til 46.403, hvilket svarer til en stigning på ca. 

43%. De langfristede gældsforpligtelser stiger fra 9.363 MSEK til 25.743, altså en stigning på 175%. 

Residualet af leasingaktiverne og leasingforpligtelserne påvirker egenkapitalen negativt, og i dette 

tilfælde forringes egenkapitalen med ca. 74%.  

Der er væsentlige usikkerhed forbundet med ovenstående beregninger, hvorfor der i opgaven er 

foretaget en følsomhedsanalyse af henholdsvis leasingperioden og diskonteringsfaktoren. Det ses, 

at der ved en ændring af diskonteringsfaktoren fra 3% til 2% vil øge nutidsværdien af 

leasingforpligtelserne i alt med 634 MSEK, hvilket svarer til en stigning på ca. 3%.  

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at implementering af IFRS 16 på kort sigt vil 

forringe SAS’ finansielle situation.  
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4 Konklusion  

Jf. IASB har børsnoteret selskaber i verden ca. 3,3 trillioner amerikanske dollar i 

leasingforpligtelser, hvoraf 85% ikke fremgår af balancen. Leasing er populært i mange brancher, i 

særdeleshed i fly-, detail- og shippingbranchen. Under finanskrisen var der flere store kæder i 

detailbranchen i USA, som gik konkurs, og en analyse efterfølgende viste, at disse kæder havde 

væsentlige langfristede leasingforpligtelser, som blev opgjort til at være 66 gange større end 

forpligtelserne, som fremgik af balancen. 

I 2006 igangsatte IASB og FASB et fælles projekt omhandlende den regnskabsmæssige behandling 

af leasingkontrakter, og i 2009 udgav de et Dicussion Paper. Trods samarbejdet er IASB og FASB 

endt ud i to forskellige regnskabsstandarder vedrørende den regnskabsmæssige behandling af 

leasing. I 2016 udsendte IASB den endelige version af IFRS 16 med virkning for regnskabsåret der 

påbegyndes den 1. januar 2019.  

IAS 17 har i gennem flere år mødt kritik, grundet standarden er baseret på subjektivitet, herunder 

egne vurderinger og dømmekraft. Interessenterne mener, at klassificeringen af leasing forringer 

sammenligneligheden og informationsværdien. Den nuværende regnskabsstandard vedrørende 

leasing giver mulighed for at opnå en bestemt leasingklassifikation, og dermed giver standarden 

incitament til at fravige for at indregne leasingaktiver med dertilhørende leasingforpligtelser.  

Ved gennemgangen af IFRS’ begrebsramme blev det tydeliggjort, at operationelle leasingaktiver 

går ind under definitionen af et aktiv og forpligtelse. Det kan konkluderes, at IAS 17 fraviger IFRS’ 

begrebsramme, hvilket er noget, som interessenterne også hæfter sig ved, da de mener, at 

standarden er konceptuelt fejlbehæftet. Dette har resulteret i, at mange regnskabsbrugere har 

være nødsaget til at reformulere regnskabet, for at få indregnet operationelle leasingkontrakter, 

og dermed få et mere korrekt billede af en given virksomheds finansielle situation. 

Klassificering af leasing har været den primære årsag til udformning af en ny regnskabsstandard 

vedrørende den regnskabsmæssige behandling af leasing. Ved IFRS 16 skelnes der ikke mellem 

operationel og finansiel leasing, hvilket betyder, at alle leasingkontrakter - med undtagelse af 

kortfristede leasingkontrakter og leasingkontrakter med lav værdi – skal indregnes. Dette er med 

til at give et mere korrekt billede af regnskabet, da operationelle leasingkontrakter ofte opfylder 
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kriterierne for at blive kapitaliseret, hvorfor det vurderes, at IFRS 16 er med til at øge 

informationsværdien af regnskabet.  

Virksomheder med mange operationelle leasingforpligtelser har ikke været imødekommende 

overfor den nye regnskabsstandard i samme grad som regnskabsaflæggere. Dette understøttes af 

comment letters, heriblandt fra Novo Nordisk. Dette skal ses i lyset af, at leasingkontrakter, som 

tidligere har været betegnet som operationel leasing skal indregnes som et aktiv og en 

forpligtelse. Dette resulterer i en forøgelse af balancesummen og i særdelshed 

gældsforpligtelserne. Nøgletal som beregnes på baggrund af balancen påvirkes negativt, hvilket 

kan påvirke flere faktorer, heriblandt virksomhedernes låne covenants. Gældsforpligtelserne vil 

være højere end leasingaktivet efter første måling, da leasingaktivet amortiseres hurtigere end 

gældsforpligtelsen, der betegnes som ”front loaded expenses”. Omvendt påvirkes virksomhedens 

EBITDA positivt, eftersom der sker en reklassifikation af omkostningerne. Årets resultat forventes 

at være uændret, grundet der foretages afskrivning af leasingaktivet samt den tilhørende 

renteomkostning.  

I opgaven er der givet et praktisk eksempel af konsekvenserne af IFRS 16 for SAS’ koncernregnskab 

for regnskabsåret 2016/17. Beregningen er foretaget på baggrund af ILW-metoden, heri ses det, at 

materielle aktiver stiger fra 10.692 MSEK til 24.545 MSEK, altså en stigning på 130%, samtidig 

stiger de langfristede gældsforpligtelser fra 9.363 MSEK til 16.388 MSEK, hvilket svarer til stigning 

på 175%. Forskellen mellem disse to påvirker egenkapitalen negativt, hvor det i dette tilfælde 

forringes med 74%. Som tidligere nævnt skyldes dette, at amortiseringen af leasingaktiverne sker 

hurtigere end gældsforpligtelserne. Soliditetsgraden falder fra ca. 24,75% til ca. 4,57%, hvilket 

svarer til et fald på ca. 20,18 procentpoint. Dette er et væsentligt fald, hvilket skal ses i lyset af, at 

egenkapitalen falder, samtidig med at balancesummen stiger signifikant. Det forventes, at 

egenkapitalen stabiliseres henover leasingperioden, grundet finansieringsomkostningerne falder i 

takt med leasingperioden. Omvendt påvirkes EBITDA positivt, da der sker en reklassifikation af 

omkostningerne. Analysen viser, at EBITDA stiger fra 2.817 MSEK til 6.970 MSEK, altså en stigning 

på 147%.  
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6 Bilag 

 

Bilag 1: Illustration af IASB’ påvirkning på et flyselskab   
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Bilag 2: IASB illustration af konsekvenser af IFRS 16 på de forskellige nøgletal  
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Bilag 3: Sammenhængen mellem leasingaktiver og leasingforpligtigelser  
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Bilag 4: SAS’ balance 2016/17 
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Bilag 5: Interview med IFRS-partner  

Hej Jan,  

Vi er i gang med at skrive vores afhandling på CBS HD 2. del regnskab og økonomistyring og har i 

den forbindelse valgt at skrive om den nye regnskabsstandard IFRS 16. Vi har derfor set frem til at 

tale med dig, da vi ved at du er partner fra PwC og arbejder og sidder i revisions- og 

regnskabsfaglige afdeling med ekspertise indenfor komplekse problemstillinger i IFRS.   

- Vil du ganske kort give en lille præsentation af dig og hvad du laver til dagligt?  

Jan: Jep, det kan vi gøre kort, jamen jeg er IFRS partner i PwC’s regnskabsfaglige afdeling.  

1. Hvad er årsagen til udformningen af den nye regnskabsstandard, IFRS 16?  

Jan: Det var et åbent spørgsmål. Der tror jeg ikke jeg kan bidrage med noget, andet end at kunne 

sige, at der er nogle der mener, at der er ressourcer og hertil knyttede værdier som ikke fremgår af 

balancen. Nu ved jeg ikke præcist hvor i vil hen med jeres opgave, men du kan sige, det er mere 

sådan noget, ja.  

2. Mener du det vil give et mere retvisende billede?  

Jan: Ja, det er igen et godt spørgsmål. Dybt konceptuelt giver det rigtig god mening at man siger, 

at i og med vi råder over et helt aktiv i dettes levetid / den periode hvor man får økonomisk nytte 

af det, så ja, det giver konceptuelt mening efter min opfattelse og så kan man sige, på  

forpligtigelses siden, at i og med der er tale om noget du kan kontrollere, så må det også 

nødvendigvis betyde, at der også påtages en finansiel forpligtelse fordi du tager et aktiv og får en 

nytteværdi af det her aktiv og så må forpligtelsen ligesom følge med.  

3. Mener du at IAS 17 er med til at skjule virksomhedens værdier?  

Jan: Jeg tror mere at det er et spørgsmål om, at når du selv skal opgøre tallene, så bliver det svært 

at få de rigtige tal ind, hvor der bliver mere fokus på, at få de rigtige tal ind. Hvor det i dag blot i 

anførelses tegn står som en note, så kan man have en tendens til at sige, ”ja okay, det skal også 

lige laves en noteoplysning da der er et notekrav”, - hvis man skal være lidt grov, men altså 
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omvendt kan man sige, at leasingbureauer de inkorporerer det her, hvor de siger, hvis det er en 

operationel leasingforpligtelser så inkorporerer vi det i vores vurderinger for ligesom at sige, hvad 

er vores reelle finansielle forpligtigelser, for det er jo leasingbureauer den vej rundt der har 

risikoen for at de får betalingen og ikke så meget kigge på ressourcerne og der kan man så også 

sige, at i og med du selv skal opgøre tingene jamen det øger sandsynligheden for at det bliver 

rigtigt.  

SAS Scandinavia Airlines har på nuværende tidspunkt en balancesum på 32 mia. SEK, heraf 

udgør operationel leasing 22 mia. SEK, jf. deres årsrapport for 2016/17. 

4. Med hvilken effekt tror du, at regnskabet bliver påvirket overordnet set?  

Jan: Mit gæt er, at det bliver meget signifikant. Jeg har ikke nærstuderet SAS-regnskab, men jeg 

kan høre at deres operationelle leasingforpligtelser udgør en væsentlig del af deres regnskab.  

Jeg kan ikke bidrage med så meget. Men 22 mia. som godt nok står til en kapitaliseret værdi, men 

måske afhængig af hvordan man har opgjort de 22 mia, så kan der blive noget at hente, jeg har 

ikke sat mig ind i om de har noget dry leases eller wet leases, altså om det er med mandskab og 

det hele man leaser eller hvad det er man gør. I visse tilfælde vil det påvirke de 22 mia. om det er 

all inclusive så at sige eller om det kun er flyene, men jeg har som sagt ikke indsigt i det, det er kun 

en observation.  

5. Der er det her overordnet issue hvor serviceaftaler ikke bliver behandlet efter IFRS 16, er 

det korrekt?  

Jan: Ja, det er også derfor jeg siger, i praksis bliver alt i dag behandlet som operationel leasing 

inklusiv også serviceaftaler. Lad os sige, at vi tager et timecharter. I skibsfartsbranchen findes der 

stort set kun timecharter og bareboat charter er stort set ikke eksisterende så der gør det en stor 

forskel for denne branche.   

6. Nøgletal som soliditetsgrad vil blive negativt påvirket ikke? i og med gældsforpligtelsen skal 

indregnes med den nye leasingstandard.  

Jan: Jo, det vil det helt bestem.  
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7. Vi har set på nogle eksempler hvor leasingaktiver bliver aktiveret, med det som fremgår af 

de operationelle leasinger og gælden bliver så bogført med tilsvarende beløb og lidt større. 

Forskellen mellem de to beløb bliver så bogført på egenkapitalen som dermed bliver 

påvirket negativt, hvordan kan det være?  

Jan: Ja, det er jo fordi så har du opkrævet retrospektivt. Du vil altid have noget front-load på 

omkostningen fordi du har mindre afdrag og større rente i ydelsen på gældselementet, så det er jo 

bare det som forklare det.  

8. Hvordan tror du, de virksomheder som har mange operationelle leasingforpligtelser 

heriblandt SAS’ generelle holdninger er til den nye leasingstandard?  

Jan: Jeg tror selvfølgelig helst de ville have det på den nuværende måde, men det er svært at sige 

men de fleste ville nok helst have været den foruden kan man sige, men det kommer i den grad an 

på hvem der kigger på det, for man kan sige at hvis de har forstået det så vil de måske sige, det er 

ligegyldigt, for hvorfor skal analytikere / regnskabsbrugere bruge kræfter på det. Så det kommer 

an på hvordan analytikere har inkoporeret de her 22 mia i deres vurderinger af selskabet.  

 

9. Der er de her to undtagelser til IFRS 16, hvor man kan undgå at indregne disse i balancen 

som er kortsigtede leasingaftaler og lav-pris leasingaftaler, kan SAS eller andre 

virksomheder have incitament for at afvige for reglerne og dermed indgå nogle 

leasingaftaler i forbindelse hermed, tror du det er en mulighed?  

Jan: Nej, du kan ikke, når det er aktiver i den karakter, der kan man jo ikke begynde at betale en 

høj ekstra pris for at få den optionalitet, det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg ved ikke nok om 

branchen til at kunne forklare helt sikkert. Men i redderi der ser du ofte mange korte aftaler men 

det er på grund af flexibilitet fra leasinggiver og igen kan det også sagtens være at SAS har nogle 

short-terms, men det kan være fordi de i en kort periode har et problem i forhold til vores 

flexibilitet, vi skal flyve en rute som vi ikke har fly til, så vi bliver nødt til at lease noget på en short-

terms basis, det jo klart at hvis de har en sommerrute som de skal have befløjet. Hvis du er ude i 

en short-term leases, så er det fordi at det er forretningsmæssigt begrundet, det er ikke noget du 

reelt set kan spekulere i.  
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10. Har du personligt nogle kritikpunkter til IFRS 16?  

Jan: Jeg har det sådan at det er et passende kompromis, hvor man ligesom er prøvet at mødes og 

gør det også sådan dog en lille smule operationelt, du kan sige, der hvor det er svært det er jo i 

åbenændret leasingkontrakter det er nok næppe der SAS har et issue, men i mange andre 

brancher. Issuet er, at hvis du er en detailvirksomhed som har lejet et lokale og du kunne opsige 

det med et halvt års varsel men du aldrig kunne drømme om at gøre det, hvad er det så for en 

leasing? Det er sådan nogle subjektielle issues som er svære at håndtere meget bedre end man 

har gjort.  

11. Hvordan tror du at IFRS 16 vil påvirke dels aktieanalytikere men også aktiekursen på kort 

sigt, i og med at IFRS kommer til at påvirke nogle af nøgletallene negativt, tror du det 

kommer til at have nogen indflydelse?  

Jan: Jeg vil starte med at sige, at selvfølgelig er det inkorporeret at der ligger de her forpligtigelser, 

der hvor det kunne få en effekt er, at de forpligtigelser der var oplyst om de var utilstrækkelige 

eller upræcise hvor forståelsen så bliver en anden, når det så kommer ind i balancen, men det er 

jo klart med SAS som har sådan et stort beløb, så kan man ikke afvise at det har en eller anden 

effekt.  Nogle vil sige, at det nok ikke er sådan de havde troet det var, men jeg tror ikke på at de 

fleste har inkorporeret det og ved at der ligger nogle off-balance poster som kommer on-balance 

og det har selvfølgelig en effekt. I det store billede tror jeg ikke der er noget issue. Der har været 

meget fokus på det, så det er i folks mind-sæt.   

 


