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Abstract 
The purpose of this assignment is to study the option of a optional implementation of the new 

International Financial Reporting Standard on leases, IFRS 16, for companies that present their annual 

report in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act. This includes whether it 

would be beneficial for individual companies to implement IFRS 16 as a voluntary option for their applied 

accounting principles. 

We begin the assignment with an introduction on the differences between the current accounting standard 

IAS 17 and the new accounting standard IFRS 16. Here, we explain the consequences that it would entail in 

the annual report if a voluntary implementation of IFRS 16 would be made. It is seen that the 

implementation of the new accounting standard will have a significant impact on recognition and 

measurement in the company’s annual report. Subsequently, the significance of this new recognition will 

be examined regarding key figures, valuation and other material matters. It is seen that the significance of 

the changes in the annual report can both be positive as well as negative, depending on the company’s 

individual situation. The benefits of the optional implementation must be seen in relation to the significant 

administrative burdens that will also be expected in such an implementation. In order to carry out the 

above mentioned analysis we have based our understanding on professional publications as well as 

interviews by relevant State authorized Public Accountants. The interviewers consist of a partner from 

Deloitte and a chief consultant from the Danish Business Authority, both of whom have a significant 

knowledge on the new accounting standard IFRS 16 and relevant experience in working with the standard.  

Based on the assignment, we can conclude that there are several companies that could benefit from 

implementing IFRS 16 to their accounting principles. The main advantages of the implementation of IFRS 

16, can be seen for companies that are measured on EBITDA based key figures. This could, for example, be 

a capital funded company, that would have an advantage in valuing their shares through a EBITDA multiple 

valuation. In addition, other companies that on the basis of specific circumstances, could benefit from an 

implementation of IFRS 16. However, the benefits of the implementation should compensate for the 

disadvantages that lay in the administrative burdens of the implementation. The obvious companies that 

will benefit from the option of implementing IFRS 16 will be subsidiaries that must report to a parent 

company that is presenting their financial statements in accordance with IFRS.  
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 

Problembaggrund 

En altid tilbagevendende problemstilling for en hver virksomhed består i, hvordan den på den mest 

fordelagtige måde finansierer sine driftsinvesteringer. For at skabe positive driftsoverskud, kræver det i 

samtlige brancher en eller anden form for investering. Dette kræver dels en beslutning om 

kapitalstrukturens sammensætning, hvilket indebærer en vurdering af, hvorvidt investeringen skal være 

finansieret ved brug af egenkapital eller ved at optage fremmedkapital. Såfremt det vælges at benytte 

fremmedkapital til at finansiere en driftsinvestering, så gælder det om at vælge netop den eksterne 

finansieringskilde, som bidrager til den lavest mulige fremmedkapitalomkostning. Leasing har oplevet 

betydelig fremgang blandt virksomhederne i form af den foretrukne eksterne finansieringsmetode.   

Leasing skiller sig ud fra de mange andre finansieringsformer ved, at långiver har ejendomsretten over 

aktivet, mens låntager overtager brugsretten af aktivet. I størstedelen af de øvrige finansieringstyper, da vil 

långiveren have både den fulde ejendomsret samt den fulde brugsret over aktivet. Teoretisk set kan alle 

aktiver bliver leaset, men det ses særligt ofte i brancher såsom bil-, fly- og industribranchen. Fordelene ved 

leasing ses blandt andet ved, at leasingselskabet kan forhandle en bedre pris, mens virksomhederne kan få 

finansieret hele købet gennem transaktionen, hvorimod mange banklån som udgangspunkt kun yder en 

belåningsgrad på en vis procent af den samlede anskaffelsessum.   

For at en virksomheds interessenter kan gennemskue kapitalstrukturen af en pågældende virksomhed, er 

det derfor vigtigt, at indregningen i den eksterne årsrapport sker på et sammenligneligt grundlag. 

Regnskabsbrugers forståelse af regnskabet bør dermed altid være uafhængigt af den finansieringstype, som 

virksomheden har valgt.  

For at skabe denne sammenlignelighed i den eksterne regnskabsinformation, har den internationale 

organisation IASB udarbejdet en standard for indregning af leasede aktiver. Man har tidligere arbejdet med 

leasingstandarden IAS17, som klassificerer aktiverne som enten operationel eller finansiel leasing. Dette er 

afgørende for, hvorvidt man skal indregne aktiverne i balancen og dermed vise fremmedkapitalen ligesom 

ved øvrige finansieringsformer eller, om der blot er tale om en finansiering, som minder om leje, hvor det 

betalte vederlag i form af løbende ydelser blot udgiftsføres i resultatopgørelsen.  

IASB har nu introduceret en ny standard for den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter med 

navnet IFRS 16. Den nye leasing standard vil i højere grad vise virksomhedens kontraktlige 
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leasingforpligtelser i balancen. Dette skaber en større symmetri mellem indregning af leasede aktiver og 

indregning af øvrige aktiver med en tilsvarende ekstern finansiering.  

Folketinget vedtog d. 20. december 2018 lovforslag, L 99, som blandt andet medfører, at virksomheder der 

aflægger årsrapport efter Årsregnskabsloven frivilligt kan tilvælge en række IFRS-standarder til sin 

regnskabspraksis. Den nye leasingstandard IFRS 16 er omfattet af dette potentielle frivillige tilvalg.1    

Problemstilling 

Lovforslagets ændringer til Årsregnskabsloven skal anvendes for virksomhedernes årsrapporter, der 

begynder d. 1. januar 2020 eller herefter. Ændringerne kan dog frivilligt anvendes før 1. januar 2020, 

såfremt virksomheden ønsker dette. Lovforslaget indeholder generelt en række ændringer til 

oplysningskrav for regnskabsklasserne B og C. De mest væsentlige ændringer består i, at virksomheder 

frivilligt kan vælge at indregne og fortolke leasingkontrakter efter bestemmelserne anført i IFRS 16, mens 

der ligeledes er mulighed for at indregne og fortolke nettoomsætningen efter bestemmelserne anført i IFRS 

15. Valgmulighederne vedrørende henholdsvis IFRS 15 og IFRS 16 kan anvendes uafhængigt af hinanden og 

kan endvidere frivilligt anvendes før 1. januar 2020 uden, at lovforslagets øgede oplysningskrav forventes 

opfyldt.2   

Det faktum, at folketinget vedtager en sådan lovgivning, der medfører, at virksomheder som aflægger 

årsregnskab efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven frivilligt kan tilvælge IFRS 16 til deres anvendte 

regnskabspraksis, bidrager til interessante muligheder. Tilvalget af IFRS 16 medvirker til, at endnu flere af 

virksomhedens leasede aktiver skal indregnes i balancen, mens betalte leasingydelser ikke blot kan 

udgiftsføres i resultatopgørelsen. Dette resulterer i væsentligt større administrative byrder i form af den 

forøgede kompleksitet i den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakterne. Disse faktorer danner 

således et betydelig grundlag for at undersøge, om der er eksisterende virksomheder, der på trods af de 

øgede administrative byrder, alligevel ønsker frivilligt at tilføje bestemmelserne anført i IFRS 16 til deres 

anvendte regnskabspraksis. Herunder vurderes det interessant at lægge vægt på, hvilke typer af 

virksomheder og/eller brancher, der særligt forventes at være interesserede i en frivillig implementering af 

IFRS 16. I tæt tilknytning hertil, vurderes det essentielt at identificere de afgørende faktorer, der danner 

grundlag for at overveje et potentielt frivilligt tilvalg.  

Det er vores opfattelse, at en ændring af de nuværende gældende bestemmelser i IAS 17 til i stedet at 

anvende leasingstandarden IFRS 16 påvirker væsentlige elementer i årsregnskabet. Når der reguleres på 

                                                           
1 Folketinget, vedtaget lovforslag L 99, 2018 
2 Ændringer til Årsregnskabsloven, KPMG, 2019 
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væsentlige parametre i virksomhedernes årsregnskaber såsom aktivmasse, resultatopgørelsens delposter, 

årets resultat samt det frie cash-flow må det i høj grad antages at kunne påvirke relevante 

regnskabsbrugeres beslutningstagen i forbindelse med deres vurdering af årsregnskabet.  

Problemejer 

Indførslen af IFRS 16 er et krav for årsrapporter med regnskabsafslutning efter 1. januar 2019 og som 

aflægges efter IFRS. Problemstillingen om implementeringen af IFRS 16 for de danske børsnoterede 

virksomheder (regnskabsklasse D) har derfor været et kendt problem siden, at IFRS 16 blev udsendt af IASB 

i 2016. Erhvervsstyrelsen har først i december 2018 vedtaget, at IFRS 16 frivilligt kan anvendes som et 

tilvalg til aflæggerne efter Årsregnskabsloven, hvormed problemstillingen for de øvrige regnskabsklasser 

først er blevet aktuel på nuværende tidspunkt.  

Afgangsprojektet bygges primært op omkring muligheden for frivilligt at tilvælge IFRS 16 til den anvendte 

regnskabspraksis for regnskabsklasserne B og C. Der vil derfor kun i et meget begrænset omfang henvises til 

regnskabsklasserne A og D bestående af henholdsvis personlige virksomheder og børsnoterede selskaber. 

Dette skyldes, at regnskabsklasse D allerede er underlagt regnskabsaflæggelse med udgangspunkt i IFRS. 

Dette afgangsprojekt fokuserer derimod på muligheden for frivilligt at tilvælge bestemmelserne jævnfør 

det vedtagne lovforslag d. 20. december 2018. Det vurderes ikke relevant at undersøge muligheden for et 

frivilligt tilvalg for regnskabsklasse A som resultat af Årsregnskabslovens generelle bestemmelser om, at 

regnskabsklasse A ikke har pligt til at offentligøre sin årsrapport, hvorfor det vurderes, at det ikke vil have 

en væsentlig indflydelse på virksomhedernes interessenter og regnskabsbrugere.  

1.2 Problemformulering 

Ovenstående problemstilling har ført os til følgende undren og hovedspørgsmål: 

Hvilken betydning vil muligheden for frivilligt at implementere IFRS 16 have for virksomheder, der er 

omfattet af regnskabsaflæggelse med udgangspunkt i Årsregnskabsloven? 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering har vi udformet følgende undersøgelsesspørgsmål:  

U1: Hvilke forskelle er der mellem indregningen af leasede aktiver efter Årsregnskabsloven og IFRS 16? 

U2: Hvilken effekt vil den frivillige implementering af den nye regnskabsstandard IFRS 16 have på såvel 

årsrapporten som beregnede nøgletal og værdiansættelsesprocessen? 

U3: Hvilke virksomheder kunne være interesserede i at ændre sin regnskabspraksis til bestemmelserne 

anført i IFRS 16 på trods af de relativt større administrative byrder? 
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1.3 Begrebsdefinitioner & operationalisering 

Til brug for forståelsen af ovenstående problemformulering gives her følgende operationaliseringer af 

væsentligste begreber: 

Leasede aktiver: Ved leasede aktiver forstås den kontrakt, som opstår mellem leasinggiver og leasingtager, 

som for en given periode overdrager brugen af et aktiv mod betaling af vederlag. Den teoretiske forståelse 

af en leasingkontrakt behøver dog specifikke indregningsbetingelser og kriterier, når vi forholder os til den 

eksterne årsrapport. For at fastsætte disse forholder vi os i opgaven udelukkende til de definitioner, som er 

anført i de internationale regnskabsstandarder for IFRS samt IAS.  

Implementering af IFRS 16: Ved implementeringen af en given indregningsmetode forstås teoretisk en 

given virksomhedsanvendelse af regnskabsstandarden. Herunder forstås ligeledes den interne anvendelse 

af regnskabsstandarder, som ledelsen kan bruge i deres beslutningstagning i virksomhedens 

økonomistyring. Ved opgavens beskrivelse tages der dog primært udgangspunkt i den benyttede 

regnskabspraksis i den eksterne årsrapport, som offentliggøres af de danske virksomheder.  

Nøgletal og værdiansættelsesproces: Til brug for analysen af vores opgave vil vi se på relevante nøgletal og 

værdiansættelsesmetoder. Ved disse begreber forstås den værdi, som skabes for aktionærer, investorer 

samt andre relevante regnskabsbrugere. Der vil i opgaven tages udgangspunkt i teoretisk anerkendte 

værdiansættelsesmodeller såsom DCF-modellen og andre relative værdiansættelsesmetoder. Endvidere 

tager opgaven udgangspunkt i de mest væsentlige nøgletal, der er teoretisk anerkendte samt anvendes i 

praksis.  

1.4 Afgrænsning 

Vores afgangsprojekt tager, som tidligere beskrevet, udgangspunkt i det vedtagne lovforslag d. 20. 

december 2018 angående ændringer til Årsregnskabsloven. Dette projekts undersøgelser afgrænses til 

udelukkende at omfatte muligheden for frivilligt at tilvælge bestemmelserne anført i IFRS 16 til at udfylde 

regnskabsaflæggelse med udgangspunkt i Årsregnskabsloven. Der beskrives ligeledes i lovforslaget om 

mulighed for tilvalg af eksempelvis IFRS 15 og IFRS 9. Disse muligheder for tilvalg til Årsregnskabsloven vil 

ikke blive belyst i denne opgave. 

Ved indgåelse af en leasingkontrakt vil der altid være både en leasinggiver og en leasingtager, som begge 

skal tage stilling til den regnskabsmæssige behandling af den indgåede transaktion. Ved indførelsen af IFRS 

16, vil den regnskabsmæssige behandling ikke være identisk, da indregningen i leasinggivers regnskab 

fortsat er baseret på inddelingen i finansielle og operationelle leasingkontrakter som IAS 17. Der er derfor 

mange ligheder mellem IAS 17 og IFRS 16 ved indregningen af leasingaftaler fra leasinggivers perspektiv. Af 
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denne grund har opgaven udelukkende taget udgangspunkt i indregningen fra leasingtagers perspektiv, da 

det er her, at implementeringen af IFRS 16 vil have den største betydning i form af regnskabsmæssige 

ændringer. 

Afgangsprojektet fokuserer udelukkende på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. Der vil 

ikke blive belyst væsentlige forhold angående den skattemæssige behandling af leasingkontrakter. I 

relevante eksempler i vores analyse medtages opgørelsen af udskudt skat samt selskabsskat på 22% af 

årets resultat før skat uden betydelig hensyntagen til eventuelle skattemæssige forskelle vedrørende 

førstegangsydelser og øvrige afgørende faktorer i forbindelse hermed. 

Regnskabsstandarden IFRS 16 omtaler i et særskilt afsnit behandlingen af salg og tilbageleasing kontrakter, 

hvor en virksomhed sælger et aktiv og efterfølgende leaser samme aktiv tilbage fra køber3. Behandlingen af 

disse kontrakttyper samt de hertil forbundne transaktioner vil ikke blive behandlet i denne opgaver, da det 

vurderes at være for omfangsrigt at undersøge under hensyntagen til opgavens art, størrelse og omfang.   

1.5 Undersøgelsesdesign & metode 

Problemstillingen i opgaven analyserer udelukkende et fænomen, som indeholder flere variable såsom 

regnskabsbrugere, virksomheder samt nøgletal. Der er dermed tale om et casestudie, da der udelukkende 

undersøges et fænomen i dybden. Dette betyder, at de analyser og konklusioner, som drages i forbindelse 

med vores problemformulering, udelukkende vil kunne benyttes til dette formål og er ikke nødvendigvis 

sammenhængende til andre fænomener4. 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en tværfaglig problemstilling, hvori der vil indgå teoretisk grundlag 

fra flere fag på HD 2. del - Regnskab og Økonomistyring, herunder Eksternt regnskab, Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse, Corporate finance, Erhvervsøkonomisk metode og andre relevante teorier fra øvrige fag. 

Undersøgelsen tager på denne baggrund udgangspunkt i faglitteratur fra de nævnte fag, hvilket vil blive 

understøttet af andre eksterne kilder, såsom regnskabsvejledninger, rapporter og analyser udarbejdet af de 

største revisionshuse som Deloitte, PwC og Ernst & Young.   

Vores opgave indeholder et redegørende afsnit omkring den regnskabsmæssige behandling af leasing i 

henhold til både IAS 17 og IFRS 16 samt forskelle mellem disse. Efterfølgende udarbejdes et eget teoretisk 

opstillet eksempel for at illustrere de regnskabsmæssige konsekvenser ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16, 

hvorefter konsekvensernes påvirkning på nøgletalsanalyser og værdiansættelsesprocessen analyseres. 

Hernæst indledes en analyse omkring de administrative byrder, som virksomheden pålægges ved IFRS 16. 

                                                           
3 IFRS 16 Leases 
4 ”Den skinbarelige virkelighed” 5. udgave, Ib Andersen, 2014, side 109 – 111 
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På baggrund af de udførte analyser, så foretages en vurdering af identificerede fordele og ulemper ved en 

frivillig implementering af IFRS 16. Herefter vurderes hvilke virksomheder, der kunne være interesserede i 

et frivilligt tilvalg af bestemmelserne i IFRS 16. Til sidst, opstilles en konklusion, der besvarer vores 

overordnede problemformulering og sammenfatter de væsentlige pointer i vores undersøgelser.  

1.5.1 Dataindsamling & datagenerering 
For at sikre validiteten i opgaven, tages der udgangspunkt i en kombination af både primær og sekundær 

data, som er gjort med udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data.  

Ved den kvantitative data forstås den data som udtrykkes gennem tal i form af eksempelvis tabeller og 

statistikker. Dette benyttes i opgaven i form af talmæssige eksempler på indregning i den eksterne 

årsrapport, nøgletalsanalyser samt værdiansættelsesprocesser. Den kvalitative data udtrykkes gennem 

tekst i form af interviews og referater. Opgaven tager udgangspunkt i denne form for data ved indhentning 

af relevante publikationer fra større revisionshuse samt vores foretagne interviews.  

Ved primær data forstås den data, som vi selv har indsamlet til brug for besvarelsen af vores 

problemformulering, hvor der ved sekundær data forstås den information, som vi har indsamlet fra andre 

personer og/eller institutioner. Fordelen ved benyttelsen af primær data består derfor i, at den genererede 

data knytter sig direkte til formålet samt heraf analysen i problemformuleringen, hvorimod sekundær data 

er udarbejdet med henblik på et andet formål.  

Primær data inddeles indledningsvist i underkategorierne stimulusteknikker og ikke-stimulusteknikker, som 

både kan være kvantitative såvel som kvalitative. Ved dette forstås om man som dataindsamler har haft 

mulighed for at påvirke respondenten. Herunder kan primærdata opdeles i følgende underkategorier5:  

 Spørgeteknikker (Stimulidata) 

 Projektive teknikker (Stimulidata) 

 Psykologiske test (Stimulidata) 

 Observationsteknikker (Ikke stimulidata) 

 Indirekte teknikker (Ikke stimulidata) 

Som følge af, at vores primære data har taget udgangspunkt i et fysisk interview, har vi primært benyttet os 

af spørgeteknikker. Herudover har vores primære data udelukkende taget udgangspunkt i stimuli data, som 

følge af, at vi har mulighed for at påvirke vores interviewpersoner i form af de stillede spørgsmål. 

                                                           
5 ”Den skinbarelige virkelighed” 5. udgave, Ib Andersen, 2014, side 138 – 144 
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Til at supplere vores benyttelse af primærdata-teknikker, har vi ligeledes benyttet os af sekundære data 

bestående af allerede eksisterende datamateriale fra andre personer og institutioner. Dette er gjort for at 

sikre en metodetriangulering og dermed sikre validiteten af opgaven. Den sekundære data inddeles 

overordnet set i følgende underkategorier6:  

 Procesdata, bestående af den data som løbende produceres som følge af det arbejde, der udføres i 

samfundet. Dette kan eksempelvis bestå af kvalitative arter som avisartikler, 

dokumentarprogrammer, rapporter og publikationer. Procesdata kan ligeledes fremkomme i 

kvantitativ art som løbende timeregistreringer eller andre personaleregistreringer.  

 Registerdata, bestående af de statistikker og rapport, som opbevares og produceres af eksempelvis 

Danmarks Statistik og øvrige statistikbureauer. Dette kunne eksempelvis være årsrapporter, der 

opbevares af Erhvervsstyrelsen.  

 Forskningsdata, bestående af den data, der opbevares og produceres i forskningshenseende. 

Vores undersøgelse tager primært udgangspunkt i procesdata såsom de regnskabsstandarder, som er 

udarbejdet og udgivet af IASB. Denne data er suppleret med fortolkninger og analyser, som er udarbejdet 

af de største revisions- og konsulenthuse i Danmark bestående af eksempelvis Deloitte, PwC og Ernst & 

Young. Som følge af størrelsen, og den faglige kompetence, som ligger i disse organisationer, har vi 

vurderet, at dette er meget pålidelig og troværdig data til brug for vores undersøgelse. Registerdata og 

forskningsdata er kun benyttet i et meget begrænset omfang i opgaven.  

1.5.2 Interviews 

For at analysere den konkrete problemstilling, er det vurderet, at en kvalitativ tilgang vil give det bedste 

resultat med henblik på anvendelsen af primær data. Der er på denne baggrund foretaget to interviews 

med relevante statsautoriserede revisorer. Det er valgt, at netop denne tilgangsvinkel er den mest 

retvisende, da vi på denne måde kan få en vurdering af den konkrete problemstilling, som afdækker 

undersøgelsens formål.  

Det er i opgaven fundet relevant at foretage et interview af følgende personer:  

Bjarne Iver Jørgensen, Partner i Deloitte. Bjarne er statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet 

Deloitte. Herudover er han ekstern lektor på CBS på både bachelor- og kandidatniveau i fagene Eksternt 

regnskab og Værdiansættelse. Bjarne beskæftiger sig til dagligt primært med virksomheder, der aflægger 

                                                           
6 ”Den skinbarelige virkelighed” 5. udgave, Ib Andersen, 2014, side 144 – 146 
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årsrapport efter IFRS-standarderne. I forbindelse hermed, har han et dybdegående kendskab til IFRS 16, da 

han allerede har erfaring med implementering af IFRS 16 for de børsnoterede virksomheder.  

Jan-Christian Nielsen opererer som chefkonsulent i regnskabstilsynet hos Erhvervsstyrelsen. Jan-Christian 

er statsautoriseret revisor og arbejder til daglig med regnskabskontrollen af børsnoterede virksomheder 

hos Erhvervsstyrelsen. Dette har han gjort siden etableringen i 2005. Herudover har Jan Christian en flerårig 

baggrund fra revisionsbranchen. Jan-Christian deltog i udformningen af lovbestemmelsen, L99, der 

dannede grundlaget for muligheden for at implementere IFRS 16 for de virksomheder, der aflægger sin 

årsrapport efter Årsregnskabsloven.  

Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af deres faglige kompetence inden for det valgte emne. 

Herudover er der forsøgt af få en hvis spredning i interviewpersonerne således, at vi fik et så bredt 

perspektiv som muligt. Der er derfor valgt både en person, som til dagligt beskæftiger sig med revisionen af 

årsrapporter samt rådgiver de enkelte virksomheder. Endvidere er der samtidigt valgt en person, der til 

dagligt beskæftiger sig med kontrol af indberettede årsrapporter og på denne baggrund har en indsigt i 

hvilken regnskabspraksis, der benyttes hos de virksomheder, som aflægger regnskab efter 

Årsregnskabsloven.  

Begge interviews er foretaget som delvist strukturerede interview. Dette skyldes, at vi inden de foretagne 

interviews havde tilegnet os noget information og viden, som vi ønskede at høre deres synsvinkel på. Der er 

forhåndsvis udarbejdet en interviewguide for at sikre, at samtlige emner og spørgsmål blev belyst. Der har 

været tale om et delvist struktureret interview, idet der mellem spørgsmålene har været en åben dialog 

mellem interviewerne og de interviewede. Interviewguiden er således udelukkende blevet brugt som en 

stikordsoversigt for at sikre, at alle ønskede emner blev belyst.  

Begge interviewpersoner er blevet forespurgt til muligheden for at interviewet blev optaget og 

efterfølgende indgik som skriftligt bilag til opgaven i form af transskribering. Dette blev accepteret af Bjarne 

Jørgensen. Jan-Christian Nielsen accepterede ikke, at det udførte interview blev transskriberet således, at 

direkte citater ikke kan anvendes i opgaven. Der er derfor foretaget en fuld transskriberingen af interviewet 

med Bjarne Jørgensen, som er vedlagt i opgavens bilag7. Efterfulgt af transkriberingen af interviewet er der 

foretaget en analyse og fortolkning af de enkelte berørte emner og elementer.  

1.5.3 Kildekritik 

Opgaven tager udgangspunkt i implementeringen af en velkendt regnskabsstandard, som er udarbejdet af 

en anerkendt organisation (IASB). Det teoretiske grundlag for opgaven bygger derfor primært på de 

                                                           
7 Se bilag 4 
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udarbejdede regnskabsstandarder IFRS 16 og IAS 17. Dette suppleres med fortolkninger og analyser fra de 

største revisionshuse i Danmark. På baggrund af den faglige kompetence som disse organisationer 

besidder, så vurderes disse kilder at være troværdige og objektive. Dertil benyttes relevante fagbøger, som 

ligeledes indgår i det teoretiske grundlag i opgaven. Da disse er udarbejdet med henblik på vidensdeling, så 

vurderes dette også at være en troværdig og objektiv kilde. 

De foretagne interview vil i sagens natur have en grad af subjektivitet fra både interviewperson og 

interviewer. Subjektiviteten fra interviewer består i, at de spørgsmål, der stilles vil føre interviewet i en 

bestemt retning. Herudover vil der i interviewet ligge enkelte pointer, som har en mulighed for at være 

underforstået mellem interviewer og interviewperson, som følge af, at begge parter har samme baggrund i 

forhold til erhverv og uddannelse. Herudover kan det ikke udelukkes, at interviewpersonerne har lagt en 

subjektiv vinkel ind over deres besvarelse af de enkelte spørgsmål.  

Begge interviewpersoner er statsautoriserede revisorer og har af denne grund en væsentlig faglig baggrund 

for at kunne besvare spørgsmålene. Herudover har begge kilder arbejdet i praksis med den relevante 

regnskabsstandard og har derfor et dybdegående kendskab til både den gældende leasingstandard IAS 17, 

og den nye regnskabsstandard for leasing IFRS 16. På grund af deres roller som statsautorisede revisorer, 

og deres kendskab til den faglige problemstilling, vurderes begge at være valide og hensigtsmæssige kilder.  

1.5.4 Målgruppe 
Den primære målgruppe i opgaven består i virksomheder, som aflægger sine årsrapporter efter 

Årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C samt deres primære interessenter. De primære interessenter, 

der vil kunne finde opgavens indhold interessant vil bestå af virksomhedens økonomiafdeling med henblik 

på at vurdere, hvilken betydning muligheden for det frivillig tilvalg af IFRS 16 ville kunne have for deres 

virksomhed. Herudover består interessenterne ligeledes af virksomhedens aktionærer eller øvrige 

potentielle investorer, som ville kunne se, hvilken effekt det ville have for den eksterne årsrapport, 

værdiansættelsen samt nøgletalsanalyser, såfremt der foretages en frivillig implementering af IFRS 16 for 

en virksomhed, der aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.  

Da opgaven vil blive tilgængelig for alle CBS-studerende, vil dette være opgavens sekundære målgruppe. 

Det forventes, at de studerende vil kunne benytte opgaven til at søge viden inden for den 

regnskabsmæssige behandling af IFRS 16, og de konsekvenser dette vil få for både virksomheden og 

regnskabsbrugeren. Det forventes herudover, at de studerende vil bruge opgaven til yderligere at analysere 

den betydning IFRS 16 vil have for virksomheder, der aflægger deres regnskab efter Årsregnskabsloven, i 

fremtiden.  
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Det er en forudsætning, at læseren af opgaven har en grundlæggende regnskabsmæssig forståelse for at 

opgavens indehold vil kunne findes brugbart. Herunder forventes en forståelse for den finansielle 

regulering i både Danmark såvel som de internationale standarder. Der vil i opgaven blive benyttet flere 

regnskabsmæssige begreber, som ikke forklares eller defineres yderligere, idet disse forventes at være 

kendte for opgavelæseren.  

1.5.5 Begrebsforkortelser 
ÅRL: Årsregnskabsloven 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

IAS: International Acounting Standards 

IASB: International Accounting Standards Board 

Der vil i opgaven ikke gives yderligere beskrivelse af ovenstående begreber, da disse forudsættes at være 

kendte for læsere.  

2. Retvisende billede i henhold Årsregnskabsloven 

Behovet for at udvikle en international regnskabsstandard for indregning af leasingaftaler bygger på at 

skabe en så valid regnskabsinformation for regnskabsbrugerne som muligt. For at regnskabsbrugerne kan 

benytte regnskabsoplysningerne til beslutningsformål, er det en forudsætning, at de offentlige årsrapporter 

opfylder en række grundlæggende krav. Disse kvalitetskrav sammenfattes i Årsregnskabsloven til det 

hovedprincip som kaldes ”det retvisende billede”. Princippet består i, at årsrapporten skal give et retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske og finansielle stilling. Det retvisende billede defineres i henhold til 

Årsregnskabsloven som8: 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.” 

Formålet med dette krav er at sikre, at regnskabsbrugerne kan få nytte af den regnskabsinformation som 

tilgås fra virksomhedernes årsrapporter samt at beskytte brugerne mod at få vildledende oplysninger, som 

vil medfører, at der træffes beslutninger på et misvisende grundlag.  

 

                                                           
8 Årsregnskabsloven §11 
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Det retvisende billede søger primært at sikre oplysningerne om følgende krav: 9 

 Forståelighed 

 Relevans 

 Validitet 

 Sammenlignelighed 

Ovenstående kvalitetskrav bygger på, at regnskabsbrugerne skal kunne benytte det eksterne regnskab i 

deres beslutningsproces. Eksempelvis skal det eksterne regnskab afspejles af valide regnskabsoplysninger, 

hvilket vil sige, at de økonomiske fænomener, som sker i virkelighede ligeledes skal kunne gengives i 

årsrapporten. Dette kan eksempelvis ses ved, at de ressourcer som virksomheden har til rådighed skal 

kunne gives ud af det eksterne regnskab i form af virksomhedens aktivsum. Det er netop i denne proces, 

hvor indregningen af leje- og leasingaktiver giver anledning til en relevant problemstilling.  

Det retvisende billede spiller en vigtig rolle i forhold til virksomhedens regnskabsbrugere, idet det er disse 

kvalitetskrav som sikrer, at regnskabsbrugerne kan træffe beslutninger på et retvisende grundlag. 

Regnskabsbrugerne for en virksomhed består af de interessenter, som har til formål at vurdere deres 

ressourceallokeringer. Regnskabsbrugerne kan derfor bestå af en lang række forskellige interessenter, 

herunder eksempelvis aktionærer, banker, leverandører, medarbejdere samt kunder. Deres behov for at 

kontrollere den finansielle situation for virksomheden består i at vurdere, hvordan de er stillet i forhold til 

de ressourcer, som de selv har allokeret til virksomheden. Til at vurdere dette har det eksterne regnskab en 

helt central rolle, og det er derfor essentielt at skabe en fælles retningslinje for udarbejdelsen af disse 

regnskaber.  

2.1 Regnskabsparadigmer 
Det retvisende billede har en betydelig sammenhæng med regnskabsparadigmerne, som benyttes til at 

fortolke nytteværdien for regnskabsbrugerne. Der skelnes mellem to forskellige regnskabsparadigmer, som 

er henholdsvis det formueorienterede regnskabsparadigme og det præstationsorienterede 

regnskabsparadigme. Disse to regnskabsparadigmer bygger på en række forskellige opfattelser af det 

retvisende billede ved regnskabsaflæggelsen.10 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme har sit primære udgangspunkt i virksomhedens indtjening 

og resultat, idet virksomheden ses som en transformationsproces, som består i at skabe et salg af varer på 

baggrund af et ressource input. Da der fokuseres på resultatopgørelsens poster, vil den 

                                                           
9 ”Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2014” side 20 – 21 
10 ”Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2014” side 42 - 43 
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transaktionsbaserede historiske kostprismodel være foretrukken. Kostprismodelen har sit afsæt i en 

historisk måling af virksomhedens omkostninger, aktiver og forpligtelser og anses på denne baggrund at 

være bagudrettet. Det præstationsorienterede paradigme ser på, hvor god en virksomhed er til at skabe et 

regnskabsmæssigt overskud på baggrund af den transformationsproces, der sker mellem de udgående 

fysiske strømme af varer og tjenesteydelser og de input af ressourcer, som benyttes til at skabe 

nettoomsætning. Der opstår i forbindelse hermed syntaktiske poster i balancen. Dette betyder, at 

balancens værdier ikke nødvendigvis behøver at afspejle aktiverne og forpligtelsernes reelle markedsværdi. 

Dette skyldes, at paradigmet kun tillader at indregne aktiver, når disse følger periodiseringsprocessen 

mellem de enkelte regnskabsår. Dette regnskabsparadigme skaber den primære nytteværdi for 

regnskabsbrugeren gennem præsentationen af indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen, der bruges 

til at opstille fremtidige budgetter. Matchingprincippet har en stor funktion i dette paradigme, idet det er 

med til at sikre, at indtægter og omkostningerne indregnes i den periode, hvor transformationsprocessen 

fandt sted.11 

Det formueorienteret regnskabsparadigme, som den ændrede Årsregnskabsloven i 2001 bygger på, 

indebærer, at det primære fokus flyttes til virksomhedens aktiver og passiver. Dette paradigme anskuer 

virksomheden som et ”væksthus” for aktiver, hvor driftsaktiviteten måles som transformationsprocessens 

påvirkning på aktiverne og forpligtelserne. Det regnskabsmæssige overskud ses som udviklingen i 

nettoaktiver (egenkapitalen) fra et regnskabsår til et andet. Det primære fokus ligger på balancens poster, 

og resultatopgørelsen bliver derfor i realiteten overflødig, idet denne blot bliver en residualpost af 

bevægelserne på balancens primo og ultimo poster. Matchingprincippet har af denne grund ingen funktion 

ved det formueorienteret regnskabsparadigme. Dette regnskabsparadigme tager udgangspunkt i 

værdibaserede samt fremadrettede måleattributter. Det formueorienteret regnskabsparadigme 

introducerer begreber som tilbagediskonterede nutidsværdier af fremtidige pengestrømme samt 

dagsværdier. Der tilstræbes, at værdierne i balancen er semantiske, hvilket vil sige, at værdierne afspejler 

virkeligheden, når aktiverne har en selvstændig eksistens i virkeligheden. Resultatopgørelsens funktion ved 

dette paradigme består i at vise balanceposternes bevægelser således, at årets resultat defineres ved en 

stigning eller et fald i virksomhedens nettoaktiver. Den regnskabsmæssige værdi af aktiverne skabes på 

baggrund af de fremtidige økonomiske fordele og er teoretisk set uafhængigt af kostprisen. Reguleringer af 

aktiver i resultatopgørelsen måles på baggrund af dagsværdireguleringen fra primo til ultimo.12 

                                                           
11 ”Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2014” side 84 - 87 
12 ”Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2014” side 142 - 144 
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Problemstillingen ved den regnskabsmæssige behandling af leasing ses ligeledes ved, at 

indregningsmetoden vil være forskellig alt afhængigt af, hvilket paradigme regnskabet læses ud fra. Fra et 

præstationsorienteret perspektiv vil det være mest hensigtsmæssigt at indregne leasingydelserne lineært i 

resultatopgørelsen over leasingperioden for at få det mest retvisende billede i forhold til virksomhedens 

transformationsproces. Dog vil det fra et formueorienteret perspektiv være mest hensigtsmæssigt at 

indregne leasingaktivet og –forpligtelsen i balancen for at få det mest retvisende billede af virksomhedens 

formue. 

Den mest korrekte indregning af leasingkontrakter vil derfor altid tage udgangspunkt i, hvilket paradigme 

virksomheden anskues fra. Ved indførelsen af IFRS 16 ses der en tendens til at skabe en mere 

formueorienteret regnskabsstandard, idet samtlige leasingkontrakter som udgangspunkt kræves indregnet. 

Til sammenligning er IAS 17 delvist formueorienteret og delvist præstationsorienteret, idet standarden 

indeholder elementer af både operationel og finansiel leasing. Ved de seneste ændringer til 

Årsregnskabsloven er dette en gentagende tendens, idet det ses, at den seneste regnskabsregulering går 

mere og mere over til et formueorienteret paradigme i stedet for det historiske præstationsorienterede 

paradigme.  

2.2 Byggeklodsmodellen 

For at kunne differentiere mellem de regnskabskrav, som bliver pålagt de enkelte virksomheder, har man 

valgt at inddele virksomhederne efter regnskabsklasser afhængigt af, om der er tale om små eller store 

virksomheder. Regnskabsklasserne inddeles efter klasserne A, B, C og D, hvorefter kravene til 

regnskabsoplysningerne er stigende efter, hvor højt virksomheden ender.13 Virksomheder der aflægger 

årsrapport efter regnskabsklasse B vil dermed have mere lempelig krav end en virksomhed, der aflægger 

regnskab efter regnskabsklasse C. Den sidste regnskabsklasse (D) består af børsnoterede virksomheder, 

som skal aflægge deres årsrapport fuldt ud efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS.14 

Virksomheden inddeles i den enkelte regnskabsklasse alt afhængig af størrelsen på henholdsvis omsætning, 

balance og ansatte. Det er et krav, at der skal overstiges to beløbsgrænser i to på hinanden efterfølgende år 

før, at virksomheden rykker op i regnskabsklasse. Kravene til de enkelte regnskabsklasser kan ses i følgende 

oversigt:15 

                                                           
13 Årsregnskabsloven §7  
14 ”Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2014” side 66 - 68 
15 Illustration er medtaget fra ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 29 
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Princippet i denne model går på, at mindre virksomheder ikke skal pålægges unødvendige lovkrav til deres 

eksterne rapportering, hvorimod der ved større virksomheder vil være et større behov for en mere 

detaljeret rapportering. Der stilles i Årsregnskabsloven kun krav om offentliggørelse af årsrapporten for 

virksomheder i klasse B og op efter, hvorfor de udførte analyser i opgaven primært fokuserer på 

regnskabsklasserne B og C. Regnskabsklasse A virksomheder har dermed ikke krav om offentliggørelse af 

årsrapporten, da der indgår en personlig hæftelse i disse virksomheder. Hvis en ikke regnskabspligtig 

virksomhed dog alligevel ønsker at aflægge en årsrapport, skal dette ske efter reglerne i regnskabsklasse 

A.16 

Kriterierne for omsætning, balancesum og ansatte skal overstiges på to af hinanden efterfølgende 

regnskabsår således, at midlertidige forøgelser af aktiviteten ikke vil medføre en stigning i regnskabsklasse. 

Ved vurdering af den enkelte regnskabsklasse for en toårig periode, skal det ses uafhængigt af, hvilke af de 

to ud af tre størrelsesgrænser som overstiges. For helt nystiftede virksomheder tages der udgangspunkt i 

de regnskabstal, som realiseres på baggrund af det første regnskabsår.  

For holdingselskaber og øvrige selskaber, der besidder kapitalandele i andre selskaber, skal 

beløbsgrænserne opgøres ud fra en konsolideret balance af tilknyttede og associerede virksomheder. Hertil 

                                                           
16 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 32 
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skal finansielle indtægter medtages som nettoomsætning i tilfælde af, at disse er større end det reelle salg 

fra varer og tjenesteydelser.17 

3. Leasing i henhold til IAS17 

Årsregnskabsloven indeholder ingen særlige regnskabsmæssige bestemmelser for håndtering af leasing. 

Relevante bestemmelserne består som udgangspunkt i Årsregnskabslovens generelle definition af et aktiv. 

Aktiver defineres i henhold til Årsregnskabsloven som:18 

 ”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra 

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

Det er endvidere et krav, at aktivets kostpris skal kunne måles pålideligt. Det er dog beskrevet i 

lovbemærkningerne, at IAS 17 ”Leases” bruges som fortolkningsgrundlag til den regnskabsmæssige 

behandling af leasingkontrakter i Årsregnskabsloven19. En leasingkontrakt defineres jf. IAS 17 som:20  

”An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the 

right to use an asset for an agreed period of time.”  

 IAS 17’s bestemmelser skal som udgangspunkt anvendes for samtlige indgåede leasingkontrakter. Der er 

dog anført to undtagelser i lovgivningen:21 

1. ”Licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, 

patents and copyrights.” 

2. “Leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources.”  

Herudover er der en række yderligere begrænsninger i forhold til indregning og måling i IAS 1722. 

Regnskabsstandarden IAS 17 kan således ikke benyttes, når der er tale om den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme samt biologiske aktiver på trods af, at de nævnte aktiver er omfattet 

af et leasingelement. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme omfattes af IAS 40, 

mens håndteringen af biologiske aktiver tager udgangspunkt i IAS 41.  

IFRIC er en international fortolkningskomite, der bidrager med fortolkninger til allerede aktuelle 

standarder, som giver anledning til praktiske tvivlstilfælde. Fortolkningskomiteen har udarbejdet 

                                                           
17 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 34–35 
18 Årsregnskabsloven, bilag 1  
19 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 564 
20 IAS 17 Leases 
21 IAS 17 Leases  
22 IAS 17 Leases 
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fortolkningsbidraget kaldt IFRIC 4 til brug for tvivlstilfælde angående definitionen på leasingkontrakter jf. 

IAS 1723. Bidraget lægger stor vægt på aftalens substans frem for det formelle indhold og indeholder to 

væsentlige vurderingsparametre. Såfremt kontraktopfyldelsen er afhængig af benyttelsen af specifikke 

aktiver eller et specifikt aktiv, og kontrakten overfører brugsretten af aktivet til leasingtageren, så er der 

tale om en leasingkontrakt, der skal behandles efter bestemmelserne i IAS 17. Desuden fremgår der af IFRIC 

4 en række betingelser, som kan lægges til grund for vurderingen af, om leasingkontrakten reelt set 

overfører en brugsret til leasingtageren. 

Der skal for samtlige indgåede leasingaftaler foretages en klassificering på baggrund af bestemmelserne i 

IAS 17. Leasingstandarden sondrer mellem henholdsvis finansielle og operationelle leasingkontrakter.  

3.1 Finansielle leasingkontrakter 
En finansiel leasingkontrakt defineres ved, at samtlige væsentlige fordele og risici ved besiddelsen af aktivet 

overføres til leasingtager. Det vil sige, at aktivets juridiske ejendomsret ikke nødvendigvis behøver at tilhøre 

virksomheden for, at det leasede aktiv kan indregnes i balancen. Ifølge leasingstandarden IAS 17 skal der 

foretages en individuel vurdering af leasingkontrakten baseret på nedenstående ligestillede betingelser:24 

 Er det overvejende sandsynligt, at leasingtager vil overtage leasingaktivet ved leasingaftalens 

udløb? 

 Har leasingtager en fordelagtig leje- eller købsoption ved leasingaftalens udløb? 

 Dækker leasingperioden 75% eller mere af aktivets forventede økonomiske tid? 

 Svarer nutidsværdien af leasingtagers minimumsydelser til leasinggiver til aktivets dagsværdi i al 

væsentlighed? I praksis anvendes ofte tommelfingerreglen, at såfremt nutidsværdien af 

minimumsydelser udgør 90% eller mere af aktivets dagsværdi, så vurderes det, at værdien svarer 

til aktivets dagsværdi.   

 Er leasingaktivet specialiseret på en måde, som gør, at aktivet udelukkende kan anvendes af 

leasingtageren? 

 Bæres leasinggivers tab af leasingtager på tidspunktet for leasingkontraktens ophør? 

Klassifikationen foretages på baggrund af en subjektiv vurdering af leasingkontraktens indhold, hvilket kan 

give anledning til udfordringer i praksis. Det er derfor fastsat, at klassifikationen skal ske på baggrund af de 

økonomiske realiteter, mens den juridiske ejendomsret ikke er afgørende for om aktivet kan optages og 

indregnes i virksomhedens balance som en finansiel leasingkontrakt.25 Det ses i praktisk oftest, at såfremt 

                                                           
23 IFRIC 4 – Determining Whether an Arrangement Contains a Lease  
24 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 566  
25 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 566-567 
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nutidsværdien af minimumsydelserne opfylder tommelfingerreglen vedrørende de anførte 90%, så er der 

tale om en finansiel leasingkontrakt.  

Finansielle leasingkontrakter indregnes på det tidspunkt, hvor leasingtager overtager de væsentlige risici og 

fordele i forbindelse med det leasede aktiv. Ved første indregning, indregnes aktivet til en opgjort kostpris 

under aktiver, mens en tilsvarende værdi indregnes som en forpligtelse under passiver. Kostprisen opgøres 

som den laveste værdi af nutidsværdien af minimumsydelserne med tillæg af direkte omkostninger og 

dagsværdien på handelstidspunktet. Tillægget af direkte omkostninger består af leasingtagers afholdte 

omkostninger i forbindelse med leasingkontraktens indgåelse. Aktivets dagsværdi er den værdi, som svarer 

til dets markedsværdi. Det er således den værdi, som aktivet handles til i en handel mellem uafhængige 

parter.26  

Minimumsydelser består af de ydelser som leasingtager forpligtes til at betale i leasingkontraktens løbetid. 

Hertil kommer de beløb som leasingtageren har garanteret leasinggiveren. Ved tilbagediskonteringen af 

minimumsydelser anvendes en fastsat diskonteringsrente. Diskonteringsrenten udgøres som udgangspunkt 

af leasingkontraktens implicitte rente svarende til den beregnede interne rente. Den interne rente 

beregnes som den rente, der medfører, at den samlede nutidsværdi af minimumsydelser præcist svarer til 

aktivets opgjorte dagsværdi. Såfremt den interne rente ikke er oplyst i leasingkontrakten eller med 

overvejende sandsynlighed kan måles pålideligt, da anvendes virksomhedens alternative lånerente.27  

Virksomhedens leasingaktiv og –forpligtelse indregnes på samme tidspunkt til samme opgjorte kostpris. 

Såfremt der ved indregningen af aktivet indgår et tillæg af direkte omkostninger, så vil leasingaktivet 

overstige leasingforpligtelsen med dette beløb. Såfremt der ved leasingkontraktens indgåelse forekommer 

ekstraordinære afdrag fra leasingtager, så mindskes leasingforpligtelsen med dette beløb i forhold til det 

indregnede leasingaktiv. Forudbetalte leasingydelser ved leasingkontraktens indgåelse opfattes som 

ekstraordinære afdrag.28 

Leasingaktivet indregnes og måles efter samme regnskabspraksis som tilsvarende aktiver. 

Afskrivningsperioder fastsættes på baggrund af leasingperioden under hensyntagen til forlængelses- og 

købsoptioner. Såfremt leasingaktivet skal tilbageleveres efter leasingperioden, så afskrives aktivet over 

denne periode. Hvis det vurderes overvejende sandsynligt, at leasingtager overtager leasingaktivet efter 

endt leasingperiode, så afskrives aktivet under hensyntagen til dets forventede økonomiske levetid. Når 

leasingaktivet afskrives efter denne vurdering, så vil købsoptionens nutidsværdi være indregnet i 

                                                           
26 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 568-569 
27 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 568-569 
28 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 568-569 
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leasingforpligtelsen således, at forpligtelsen svarer præcist til købsoptionen ved leasingkontraktens 

ophør.29  

Virksomhedens betalte leasingydelser opdeles i renter og afdrag. Der skal foretages en allokering af renten 

således, at der i resultatopgørelsen indregnes en konstant periodisk rente set i forhold til 

leasingforpligtelsens restgæld, mens leasingafdraget reducerer leasingforpligtelsens restgæld. 

Leasingaktivet afskrives over den vurderet afskrivningsperiode som tidligere beskrevet. De løbende 

foretagne afskrivninger føres i resultatopgørelsen30. 

Herunder illustreres et konkret eksempel på, hvorledes finansielle leasingkontrakter håndteres 

regnskabsmæssigt efter de gældende bestemmelser anført i IAS17. Leasingaktivet udgøres af et aktiv til en 

oplyst dagsværdi på DKK 800.000. Leasingperioden strækker sig over en femårig periode, mens den årlige 

leasingydelse er aftalt til DKK 140.000. Det er i leasingaftalen anført, at leasingtager overtager aktivet efter 

endt leasingperiode til en købssum på DKK 200.000. Virksomheden vurderer, at aktivets forventede 

økonomiske levetid udgør 8 år, hvormed aktivet årligt afskrives med DKK 100.000. Leasingkontraktens cash-

flow opgøres til brug for fastsættelsen af leasingkontraktens interne rente, hvorefter den 

regnskabsmæssige påvirkning uden skattemæssige forhold illustreres tabellarisk: 

År Cash-flow 

0        800.000      

1 -      140.000      

2 -      140.000      

3 -      140.000      

4 -      140.000      

5 -      340.000      

Intern rente 3,52% 
 

Den interne rente fremgår implicit i leasingkontrakten og kan beregnes ved en IRR (Internal rate of return). 

Dette fremgår ved at finde den diskonteringsrente som skal benyttes for at finde den fastsatte dagsværdi i 

leasingkontrakten. Alternativt kunne den interne rente være oplyst direkte i leasingkontrakten. 

 

 

 

                                                           
29 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 568-569 
30 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 568-569 
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År Leasingydelse Afskrivning Rente (3,52%) Leasingaktiv Leasinggæld 

0                    -                         -                                -                  800.000                 800.000      

1        140.000           100.000                    28.154                700.000                 688.154      

2        140.000           100.000                    24.218                600.000                 572.372      

3        140.000           100.000                    20.143                500.000                 452.516      

4        140.000           100.000                    15.925                400.000                 328.441      

5        140.000           100.000                    11.559                300.000                 200.000      

6                    -             100.000                              -                  200.000                            -        

7                    -             100.000                              -                  100.000                            -        

8                    -             100.000                              -                              -                              -        
 

Ovenstående tabel illustrerer den regnskabsmæssige påvirkning ved indregningen af en finansiel 

leasingkontrakt. Effekten på resultatopgørelsen ses ved den årlige afskrivning samt den bogførte rente. 

Leasingydelsen på de 140.000 DKK har i dette tilfælde ingen effekt på resultatopgørelsen, idet disse blot vil 

være en postering mellem likvider og leasingforpligtelsen. Hertil ses leasingaktivet, som er aktiveret som et 

anlægsaktiv og formindskes med de systematiske afskrivninger over aktivets forventede økonomiske 

levetid i henhold til Årsregnskabsloven.31 Aktivets levetid vurderes uafhængigt af leasingkontraktens 

periode og er i ovenstående eksempel fastsat til en levetid, som overstiger leasingkontraktens periode, idet 

der er aftalt en købsoption ved leasingperiodens ophør. Leasinggælden passiveres og formindskes løbende 

med de betalte leasingydelser og forhøjes med de bogførte renter. I år 1 ses en formindskelse af 

leasinggælden på DKK 140.000 samt en forhøjelse af gælden på DKK 28.154, som resulterer i en ultimo 

leasingforpligtelse på DKK 688.154.   

3.2 Operationelle leasingkontrakter 
Operationelle leasingkontrakter er negativt afgrænset til at omfatte indgåede leasingkontrakter, som efter 

tidligere nævnte vurderingskriterier ikke fortolkes som en finansiel leasingkontrakt. Leasingydelserne i 

henhold til en pågældende indgåede leasingkontrakt føres lineært i resultatopgørelsen, som i praksis svarer 

til det afregnede beløb. Der skal foretages periodisering af leasingydelser således, at disse 

omkostningsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, som betalingen vedrører. Ved indgåelse af 

operationelle leasingaftaler yder leasingtager ofte et større beløb svarende til en forudbetalt leasingydelse 

eller et kontant engangsbeløb. Disse typer af transaktioner aktiveres som en periodeafgrænsningspost i 

balancen og omkostningsføres efterfølgende med udgangspunkt i en lineær tilgang over leasingperioden.32 

Ved operationelle leasingaftaler pålægges leasingtager et særligt oplysningskrav i noterne. Virksomheden 

skal i noten vedrørende økonomiske forpligtelser oplyse, at den har indgået operationelle leasingaftaler 

                                                           
31 Årsregnskabsloven §43, stk. 1 
32 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 566-572 
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samt værdien af minimumsleasingydelserne svarende til den samlede leasingforpligtelse. Oplysningskravet 

kan endvidere udfyldes ved at supplere med angivelse af leasingkontrakternes løbetid og den årlige 

leasingydelse. Det er i loven ikke beskrevet, hvorledes leasingforpligtelsen skal oplyses til nominel værdi 

eller nutidsværdi.33  

Det er væsentligt at påpege regnskabsklassernes påvirkning på valg af indregningsmetode af 

leasingkontrakterne. Der er for regnskabsklasse B valgfrihed vedrørende indregning af finansielle 

leasingkontrakter. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan således vælge at indregne samtlige af 

dets leasingaktiver som operationelle leasingaftaler uafhængigt af, hvordan leasingkontrakten klassificeres 

med udgangspunkt i vurderingskriterierne. Fravalget skal dog vurderes under hensyntagen til kravet om det 

retvisende billede anført i Årsregnskabsloven. Virksomheden i regnskabsklasse B kan således ikke fravælge 

indregning af finansielle leasingaktiver, såfremt dette medvirker til, at der i årsrapporten ikke opnås et 

tilstrækkeligt retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Vedrørende regnskabsklasse C, er det 

påkrævet, at der sker indregning af finansielle leasingkontrakter i virksomhedens balancen. Dette gælder 

både for C-mellem og C-stor. Børsnoterede virksomheder, regnskabsklasse D, er pålagt at aflægge regnskab 

efter IFRS, og er dermed omfattet af den internationale regnskabsstandard IFRS 16, som regulerer den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for børsnoterede selskaber34. Folketinget vedtog d. 20. 

december 2018 lovforslag, L 99, som medfører, at leasingstandarden IFRS 16 frivilligt kan tilvælges til 

Årsregnskabsloven som erstatning for bestemmelserne anført i IAS 17.  

Vurderingen af hvorvidt der er tale om en finansiel eller en operationel leasingkontrakt kan illustreres ved 

følgende beslutningstræ: 35 

                                                           
33 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 572 
34 ”Ernst & Young, Indsigt i Årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19” side 564-575 
35 Illustration er medtaget fra ”PwC, Regnskabshåndbogen 2019” side 586 
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3.3 Kritik af IAS 17 

Leasingstandarden IAS 17 er blevet massivt kritiseret af regnskabsbrugerne for at være gammeldags, idet 

en lang række leasingkontrakter ikke skal fremgå af virksomhedernes balanceposter. På 

vedtagelsestidspunktet for IAS 17 var leasingkontrakter ikke en så udbredt finansieringsform som det ses i 

nutidens erhvervsliv. Virksomhedens regnskabsbrugere er nødsaget til at foretage reformuleringer af 

årsrapporten med henblik på at korrigere for virksomhedens ikke indregnede aktiver og tilhørende 

forpligtelser. Den udførte reformulering viser sig i praksis ofte vanskelig, idet de eksterne analytikere ikke 

besidder samme forudsætninger om leasingkontrakterne som virksomheden selv. Dette kommer 

eksempelvis til udtryk ved, at virksomhedens oplysning om leasingforpligtelser udelukkende fremgår i en 

note vedrørende økonomiske forpligtelser, som oftest fremgår i nominelle værdier. Den eksterne analytiker 

har, i forbindelse hermed, ikke samme forudsætninger for at foretage en korrekt tilbagediskontering af 

ydelserne, idet den interne rente i leasingkontrakten eller alternativt virksomhedens lånerente ikke fremgår 

af noteoplysningerne. Kritikerne påpeger således, at IAS 17 ikke giver et tilstrækkeligt 

sammenligningsgrundlag mellem virksomheder, der henholdsvis leaser et aktiv og finansierer et aktiv ved 

almindelig ekstern finansiering samt, at regnskabsstandarden ikke er tilpasset til, at nutidens 
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finansieringsformer har oplevet en stigning i volumen af leasingkontrakter.36 Dette må således antages at 

være en afgørende årsag til udarbejdelsen af den nye internationale leasingstandard IFRS 16.  

4. Leasing i henhold til IFRS 16 
IFRS 16 blev udsendt i januar 2016 af IASB, som erstatning for den nuværende leasing standard IAS 17, men 

er først trådt endeligt i kraft for virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS med regnskabsafslutning 

efter 1. januar 201937. Implementeringen af IFRS 16 vil få en del væsentlige ændringer for indregning og 

måling af leasingkontrakter, hvor det væsentligste parameter består i, at IFRS 16 ikke sondrer mellem 

operationelle og finansielle leasingkontrakter. Udgangspunktet i denne standard består i, at samtlige 

indgåede leasingkontrakter skal indregnes i virksomhedens balance med enkelte undtagelser. Tankegangen 

bag IFRS 16 er således, at brugsretten af et leaset aktiv udgør et aktiv for virksomheden på samme vis som 

virksomhedens øvrige aktiver.38 

4.1 Identifikation af leasingaftaler 
Som følge af, at IFRS 16 ikke, fra leasingtagers perspektiv, skelner mellem finansiel og operationel leasing, 

vil standarden indledningsvist skelne mellem, hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt eller ej.  

Når virksomheden indgår en aftale, så skal der foretages en konkret vurdering, om den indeholder et 

leasingelement. Det er aftalens reelle indhold, som er afgørende for vurderingen, mens aftalens formelle 

formulering er af mindre betydning. Det er således ikke muligt blot at skrive i den pågældende kontrakt, at 

der ikke er tale om en leasing, ligesom det heller ikke er muligt at skrive, hvorvidt der er tale om finansiel 

eller operationel leasing. 

Ifølge IFRS 16 defineres en leasingaftale som:39 

”A contract, a part of a contract, that conveys the right to use an asset (the underlying asset) for a period of 

time in exchange for consideration.” 

Jævnfør ovenstående definition, er det således afgørende, at aktivets brugsret overføres til leasingtager for 

en bestemt fastsat periode mod vederlag. Det er væsentligt, at det angivne aktiv skal være individuelt 

identificeret. Identificeringen af aktivet kan være direkte angivet i leasingkontrakten eller ved det faktum, 

at leasingkontrakten udelukkende dækker enkelt aktiver. 

                                                           
36 IASB og FASB, Discussion Paper Leases, DP/2009/1 punkt 1.12 
37 IFRS 16 Leases 
38 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, 2018, side 8  
39 IFRS 16 Leases 
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Ved udtrykket ”the right to use an asset” forstås, at leasingtager skal have kontrollen over aktivet, herved 

både benyttelsen af aktivet samt alle økonomiske fordele forbundet med brugen af aktivet inden for 

kontraktperioden. Såfremt aktivet kan benyttes i den daglige drift for leasingtager, uden indflydelse fra 

leasinggiver, vil der være tale om en kontrol af det på gældende aktiv. Leasingtager vil ligeledes have 

kontrollen over aktivet i de situationer, hvor brugen af aktivet er forudbestemt i leasingkontrakten, og 

leasingtager har retten til at anvende aktivet samt til at bestemme, hvad andre kan anvende aktivet til i 

brugsperioden. Endvidere opnås kontrollen også i de situationer, hvor anvendelsen af aktivet er 

forudbestemt i kontrakten, og leasingtager har designet aktivet eller dele af dette således, at det er 

specialiseret til leasingtagers drift. 40 

Hertil kommer, at leasingtager overtager retten til alle økonomiske fordele, som skabes ved brugen af 

aktivet inden for brugsperioden. Ved dette forstås eksempelvis den direkte indtjening som aktivet 

genererer gennem driften, men samtidig også eventuelle indtægter ved en videreudlejning af aktivet. 

Vurderingen af hvorvidt der er tale om en leasingaftale kan illustreres ved et simpelt beslutningstræ:41 

 

Beslutningstræet tager udgangspunkt i de primære elementer i definitionen på en leasingkontrakt og giver 

dermed et overblik over identifikationen om, hvorvidt der er tale om en leasingaftale eller ej.  

                                                           
40 Deloitte, ”IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018”, side 155 
41 Illustration fra side 13 af følgende publikation: PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, 2018 
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Ved udtrykket ”periode of time” i definitionen på en leasingaftale, skal forstås den uopsigelighedsperiode 

som leasingtager har bundet sig til i kontrakten, hvori leasingtager har retten til brugen af det pågældende 

aktiv. Leasingperioden har en stor betydning for værdien af aktivet og forpligtelsen, som indregnes i 

balancen, og det er derfor væsentligt at vurdere hvorvidt eventuelle optioner for forlængelse eller 

førtidsopsigelser af kontrakten vil blive udnyttet med en rimelig sandsynlighed. Regnskabsstandarden 

beskriver, at disse optioner skal indregnes, når det er ”reasonably certain”, at disse vil blive benyttet. Den 

rimelige sandsynlighed som benævnes i standarden vil altid være en helhedsvurdering, men der bør tages 

højde for faktorer såsom optionens pris, aktivets betydning for virksomheden samt virksomhedens historik 

for anvendelse af optioner. 42 

Det sidste element som indgår i definitionen på en leasing aftale er ”In exchange for a consideration”. Ved 

dette udtryk forstås det vederlag som leasingtager betaler til leasinggiver for anvendelsen af det 

identificerede aktiv i brugsperioden. Leasingydelserne vil ofte bestå af et fast beløb i kontraktperioden samt 

en eventuel førstegangsydelse eller en købsoption ved leasingperiodens udgang. Variable ydelser vil ikke 

indgå ved fastlæggelse af leasinggælden, medmindre der er tale om ”kendte” variable ydelser, såsom rente 

eller index variabiliteter. En variabel ydelse vil derfor som udgangspunkt ikke indgå ved beregningen af 

nutidsværdien af leasingforpligtelsen. 43 

I tilfælde af, at en kontrakt mellem leasinggiver og leasingtager ikke opfylder ovenstående betingelser for 

indregning af en leasingaftale i henhold til IFRS 16, vil der være tale om en serviceaftale. Disse aftaler 

opfylder ikke definitionen af et aktiv, da den fulde brugsret og alle væsentlige økonomiske fordele ikke er 

overgået til leasingtager, hvorfor de ikke indregnes i balancen. Serviceaftaler indregnes i stedet med en 

konstant omkostning over brugsperioden således, at førstegangsydelser og andre omkostninger som kan 

henføres direkte til kontrakten periodiseres. Dette er på trods af, at betalingerne af leasingydelserne ikke 

nødvendigvis er konstante over kontraktperioden. Serviceaftaler indeholder ofte blot en ret til at få 

levereret en ydelse inden for en given periode, men ikke en egentlig brugsret til et bestemt aktiv.44 

Enkelte leasingaftaler vil indeholde både et element af leasing af et aktiv samt køb af en serviceaftale. Der 

vil i så fald være tale om en sammensat kontrakt i henhold til IFRS 16. Et eksempel på dette kan være 

leasing af et produktionsanlæg samt en tilhørende vedligeholdelsesaftale over brugsperioden. Ved 

indgåelse af disse kontrakter skal leasingtager skelne mellem ydelsen af det leasingaktiv, der overtages, 

samt den serviceaftale, som indgås. Ved indregningen i årsrapporten er det udelukkende ydelserne for 

                                                           
42 Deloitte, ”IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018”, side 156 
43 Deloitte, ”IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018”, side 156 
44 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 18 
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overtagelse af brugsretten på aktivet, der optages som et leasingaktiv og en -forpligtelse, mens ydelserne til 

serviceaftalen indregnes lineært i resultatopgørelsen. Problemstillingen kompliceres yderligere ved at, 

leasinggiver ofte giver en form for rabat ved indgåelsen af disse større kontrakter. Når leasingaftalen 

herefter skal indregnes i årsrapporten, skal dette gøres på baggrund af stand-alone-priser, hvorfor der skal 

foretages en forholdsmæssig allokeringen af rabatten på henholdsvis leasingaktivet og på serviceydelsen. 

Dette kræver, at man kender stand-alone prisen på både leasingaktivet og serviceaftale ved indgåelse af en 

individuel leasingaftale. Hvis det ikke er muligt at opgørelse priserne individuelt på de enkelte ydelser, bør 

disse estimeres. Da dette ofte kan give komplicerede problemstillinger, accepterer IFRS 16 en undtagelse af 

opdelingen af de enkelte kontrakter i henholdsvis leasing- og serviceaftale. Dette medfører dog, at 

virksomheden skal indregne det fulde beløb for hele kontraktens ydelser som henholdsvis leasingaktiv og -

forpligtelse. Dette vil medfører en yderligere påvirkning af balancesummen, og dermed ligeledes de 

udarbejdede nøgletal mv., hvorfor det i praksis vil forventes, at virksomhederne vil forsøge at foretage en 

vurderingen af en enkelte elementer i sammensatte kontrakter.45 

4.2 Indregning af leasing i balancen  
For samtlige kontrakter som virksomheden har indgået, der opfylder definitionen på en leasingaftale, skal 

der indregnes et leasingaktiv samt en tilhørende leasingforpligtelse. Indregningen i balancen sker først på 

det tidspunkt, hvor aktivet leveres og dermed ikke på underskriftstidspunktet.46 

Ved første indregning skal der ske en identisk indregning mellem leasingaktivet og -forpligtelsen. Den 

efterfølgende regnskabsmæssige behandling af aktivet og forpligtelsen sker helt individuelt af hinanden. 

Det indregnede leasingaktiv og -forpligtelse opgøres som nutidsværdien af de fremtidige 

minimumsleasingydelser tilbagediskonteret med leasingaftalens interne rente. Såfremt den interne rente 

ikke er oplyst eller kan måles pålideligt, så benyttes den alternative lånerente.  

Efterfølgende skal leasingaktivet indregnes til kostpris med fradrag af- og nedskrivninger, som opgøres i 

overensstemmelse med IAS 16. I tilfælde af en indikation på værdiforringelse af aktivet bør virksomheden 

foretage en såkaldt impairmenttest i henhold til bestemmelserne i IAS 36 og nedskrive til en eventuelt 

lavere genindvindingsværdi. I tilfælde af, at leasingaktivet udgøres af en ejendom, som opfylder kriterierne 

for indregning af investeringsejendomme i lighed med virksomhedens øvrige ejendomme, skal aktivet 

måles til dagsværdi i henhold til IAS 40. Den samlede bogførte værdi af leasingaktiver oplyses som en 

noteoplysning under anlægsnoten i årsrapporten. 

                                                           
45 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 19 – 20 
46 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 21 - 22 
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Leasingforpligtelsen er på tidspunktet for første indregning opgjort til et beløb svarende til leasingaktivet, 

med mindre der er sket forudbetalinger eller lignende. Ved efterfølgende måling vil leasingforpligtelsen 

formindskes i takt med løbende afdrag i form af leasingydelserne. Tilsvarende reguleres der på 

leasingforpligtelsen for de påløbne renter, som udgiftsføres i resultatopgørelsen. Leasinggælden opdeles 

under gældsforpligtelser som kort- og langfristet gæld for den del af gælden, som forfalder til betaling før 

og efter 1 år. Restgælden efter 5 år oplyses som en note til den langfristede gæld.  

 I tilfælde af en ændring af leasingydelserne eller en ændring i forventningen til udnyttelse af optionen, vil 

der ske en genmåling af leasingforpligtelsen således, at den tilbagediskonterede leasingforpligtelse 

ændres.47  

4.3 Undtagelser for indregning i balancen 
For at lette de administrative byrder som IFRS 16 forventes at medføre, har IASB valgt at lave enkelte 

undtagelser til hvilke leasingkontrakter, der kræver indregning i balancen. Dette skyldes, at den forventede 

fordel ved indregning af denne leasingaftale i form af retvisende billede og nytteværdi for 

regnskabsbrugeren ikke forventes at opveje for de forøgede administrative byrder. Undtagelserne består i 

følgende48:  

 Leasingaftaler med kort brugsperiode  

 Leasingaftaler med værdi under USD 5.000 

Ved kortfristede leasingaftaler forstås leasingaftaler, som har en brugsperiode på under 12 måneder, og 

som ikke indeholder en option om køb af aktivet. I de tilfælde hvor leasingaftalen indeholder en option om 

køb af leasingaktiver efter periodens afslutning, vil der ikke være tale om en kortfristet leasing aftale. Det er 

ikke relevant for vurderingen, hvorvidt der er tale om en fordelagtig pris eller om optionen er på 

markedsvilkår, idet optionens eksistens i sig selv medfører, at der ikke er tale om en kortfristet 

leasingaftale. Ved eventuelle muligheder for forlængelse af leasingperioden, skal der foretages samme 

vurdering som ved leasingaftaler på over 12 måneder omkring en rimelig sandsynlighed for forlængelse af 

leasingaftalen. Der skal her tages højde for faktorer som pris, betydning for virksomheden samt historik om 

udnyttelse af optioner.49 

Når undtagelsen om kortfristede leasingaftaler anvendes, så behandles leasingkontrakter ligesom 

operationelle leasingkontrakter med udgangspunkt i IAS 17. Dette betyder, at leasingydelserne indregnes i 

                                                           
47 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 21 - 22 
48 IFRS 16 Leases 
49 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 26 – 27 
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resultatopgørelsen i takt med, at transaktionen opstår. En eventuel førstegangsydelse skal amortiseres over 

leasingperiodens brugstid og ikke blot udgiftsføres på betalingstidspunktet. Der skal i noterne oplyses om 

årets udgifter til kortfristede leasingaftaler, og der skal samtidig oplyses om den resterende 

leasingforpligtelse, som påhviler virksomheden pr. balancedagen. Det skal ligeledes oplyses, at undtagelsen 

for indregning i balancen benyttes.  

Ved indgåelse af leasingaftaler med overtagelse af aktiver til en lav værdi, er virksomhederne ligeledes 

undtaget for indregning af aktivet og forpligtelsen i balancen. Undtagelsen bygger på erhvervelsen af 

leasingaktiver til en samlet nyværdi på under USD 5.000 og er en generel væsentlighedsbetragtning for 

indregning af leasingkontrakter, som forventeligt omfatter computere, kaffemaskiner og andre mindre 

aktiver. Det skelnes derfor ikke mellem størrelsen af den enkelte virksomhed eller, hvorvidt dette vil være 

væsentligt i et konkret regnskab, men der ses udelukkende på det enkelte aktiv. Det er ved betragtningen 

af denne undtagelse ikke relevant at se på hverken leasingydelserne i det enkelte regnskabsår eller den 

aktuelle pris på aktivet, idet der altid skal tages højde for nyprisen af det pågældende aktiv. Ved leasing af 

brugte aktiver er det derfor ikke relevant at se på den aktuelle værdi af aktivet.50 

Ved benyttelsen af denne undtagelse består indregningen på samme vis som med kortfristede 

leasingaftaler ved en indregning af leasingydelserne i resultatopgørelsen, noteoplysning om restforpligtelse 

samt noteoplysning om det omkostningsførte beløb. Indregningen af leasingydelserne skal være lineær 

over leasingperioden og er identisk med behandlingen af operationelle leasingaftaler i henhold til IAS 17.  

4.4 Kritik af IFRS 16 
Som tidligere beskrevet, så kritiseres leasingstandarden IAS 17 primært af forskellige regnskabsbrugere 

med henblik på manglende sammenligningsgrundlag og retvisende billede. Leasingstandarden IFRS 16 har 

derimod mødt massiv kritik fra virksomheder, der har implementeret bestemmelserne. Kritikken har særligt 

haft sit udgangspunkt i tilpasning til virksomhedernes interne rapportering og økonomistyring.    

Bjarne Iver Jørgensen, som har betydelig erfaring med virksomheder, der aflægger efter IFRS-standarder og 

som derfor allerede har implementeret IFRS 16, påpeger denne problemstilling i det udførte interview:51 

”Der er jo massiv kritik af IFRS 16. De synes ikke det giver mening, men det er fordi det også påvirker deres 

interne rapportering. Bogholderiet i en shipping virksomhed eller transport virksomhed forstår jo på ingen 

måde, at de ikke skal have en driftsomkostning med i resultatopgørelsen. Det er fordi meget intern 

rapportering ikke fokuserer på balancen, men derimod fokuserer på resultatopgørelsen. Driftsposter er ikke 

                                                           
50 PwC, ”Leasing efter IFRS 16”, side 27–28 
51 Se bilag 4  
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formueorienteret og skal heller ikke være det i min optik. Problemet er så når du får en regnskabsregel og 

skal håndtere den, og den så er ekstremt formueorienteret som IFRS 16 selvfølgelig er, så er der et ”clash” 

mod det fornuftige i den måde du rapportere internt på, specielt hvis leasingkontrakter er en så integreret 

del af din drift som for eksempel er i en shipping virksomhed. ” 

Bjarne Iver Jørgensen omtaler således det forhold, at virksomhederne har svært ved at forstå, hvorfor deres 

ekstern rapportering skal være omfattende formueorienteret, idet virksomhederne mener, at det giver 

bedst mening at aflægge den interne rapportering efter præstationsorienterede metoder som eksempelvis 

operationel leasing jf. bestemmelserne i IAS 17. Endvidere henvises der til, at det primært er de 

virksomheder, hvor leasing udgør en betydelig af finansieringsgrundlaget, der kritiserer leasingstandarden 

IFRS 16 for ikke at tage hensyn til den interne økonomistyring. Dette skyldes, at der for disse virksomheder 

skal ske en omfattende tilpasning af den måde, som de rapporterer internt, såfremt der skal være 

overensstemmelse til deres eksterne rapportering. Kritikken har en betydelig sammenhæng med det 

faktum, som tidligere beskrevet, at det viser det sig, at det præstationsorienteret regnskabsparadigme har 

en større nytteværdi med henblik på den fremtidige budgetteringsproces sammenholdt med det 

formueorienteret regnskabsparadigme.  

Kritikken af IFRS 16 bygger derfor primært på, at det vil medføre flere administrative byrder for de enkelte 

virksomheder at implementere denne. Dette dels i, at kompleksiteten af påvirkede regnskabsposter vil stige 

som følge af indregningen af flere leasingkontrakter, men ligeledes også det forhold, at det vil have en 

væsentlig påvirkning på de budgetter og øvrige rapporteringer, som virksomheden udarbejder.  

5. Forskelle mellem IAS 17 og IFRS16 
På baggrund af vores beskrivelse af de to regnskabsstandarder, IAS17 og IFRS 16, kan det konstateres, at 

disse har en række væsentlige forskelle på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. Jævnfør 

IAS17 fremkommer det, at regnskabsklasse B kan indregne samtlige leasingkontrakter som operationelle 

leasingkontrakter, hvor hele leasingydelsen udgiftsføres i virksomhedens resultatopgørelse. Virksomheder 

der er omfattet af Årsregnskabsloven klasse C skal sondre mellem finansielle og operationelle 

leasingkontrakter. Den nye leasingstandard IFRS 16 sondrer derimod ikke mellem finansielle og 

operationelle leasingkontrakter. Ifølge IFRS 16 er udgangspunktet, at samtlige af virksomhedens indgåede 

leasingkontrakter skal betragtes som finansielle og dermed indregnes leasingaktivet og -forpligtelsen i 

virksomhedens balance. Ved implementeringen af IFRS 16 afskaffes begrebet operationel leasing dog ikke 

helt, idet IFRS 16 indeholder to betydelige undtagelser for indregning i balancen. Dette drejer sig om 

leasingkontrakter med en lav værdi svarende til under USD 5.000 samt leasingkontrakter med en 
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leasingperiode på under 12 måneder. Leasingkontrakter som klassificeres på baggrund af de to nævnte 

undtagelser, behandles efter reglerne om operationel leasing jævnfør IAS 17.  

Ved en frivillig implementering af IFRS 16 gælder det, at andelen af leasingkontrakter en pågældende 

virksomhed skal præsentere i balancen vil stige markant. De tilbagediskonterede minimumsydelser 

indregnes som et leasingaktiv og en –forpligtelse i balancen. Herefter belastes virksomhedens 

resultatopgørelsen med renteomkostninger beregnet på baggrund af leasinggælden, mens leasinggælden 

reduceres med afdragsdelen af leasingydelsen. Leasingaktivet reduceres løbende med afskrivninger, der 

modposteres i resultatopgørelsen. Ved operationelle leasingaftaler jf. IAS 17 føres hele leasingydelsen i 

resultatopgørelsen.  

En implementering af IFRS 16 medfører således større administrative byrder i forbindelse med 

håndteringen af de indgåede leasingkontrakter. Bogføringen af leasingkontrakterne vil i praksis være mere 

kompleks og tidskrævende for virksomhedens administrative medarbejdere, når der skal foretages 

indregning i balancen. Dette gælder både for den første indregning, men samtidigt også for den 

efterfølgende indregning og måling. Det kan endvidere være nødvendigt for en virksomhed at anskaffe et 

specifikt system, der kan håndtere den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakterne. Der skal 

ligeledes tages stilling til alternative lånerenter, såfremt den interne rente i leasingkontrakten ikke er oplyst 

eller kan måles på et pålideligt grundlag.  

Det er FSR – Danske Revisorer’s opfattelse, at den tidligere gældende leasingstandard IAS 17 har 

besværliggjort investorernes muligheder for at sammenligne forskellige virksomheder som resultat af den 

vilkårlige sondring mellem henholdsvis operationelle og finansielle leasingkontrakter. FSR – Danske 

Revisorer vurderer, at implementeringen af IFRS 16 vil have række fordele for investorernes perspektiv52: 

 Mere troværdighed præsentation af en virksomheds aktiver og forpligtelser under hensyntagen til 

det retvisende billede. 

 En større gennemsigtighed i årsrapporten. 

 Bedre vilkår for sammenligning og komparativ analyse mellem virksomheder, der henholdsvis 

lånefinansieringer aktiver samt leaser aktiver.  

 Endvidere reduceres behovet for investorer samt øvrige relevante regnskabsbrugere at justere og 

tilpasse årsregnskabet. FSR – danske revisorer henviser til, at analytikere i praksis ofte under- eller 

overestimerer værdien af operationelle leasingaftaler, som ikke indregnes i virksomhedens balance. 

                                                           
52 FSR, ”Ny regnskabsstandard om leasing er udsendt”, 2016 
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Overordnet set, kan det således konstateres, at FSR – Danske Revisorer vurderer, at implementeringen af 

IFRS 16 gør det væsentligt nemmere for relevante regnskabsbrugere at træffe beslutninger på baggrund af 

årsrapporten sammenholdt med alternativt at have indregnet efter IAS 17.    

6. Værdiansættelse og nøgletal 
Implementeringen af IFRS 16 vil have konsekvenser for resultatopgørelsens og balancens poster i 

årsrapporten, og dermed ligeledes have en væsentlig påvirkning på regnskabsbrugers beslutninger ved en 

analyse af årsrapporten. En af de regnskabsbrugere, som forventes at blive påvirket mest er virksomhedens 

aktionærer og eventuelle potentielle investorer. Dette skyldes, at deres beslutninger ofte tager 

udgangspunkt i konkrete analyser og værdiansættelser, som udarbejdes på baggrund af den eksterne 

årsrapport. For at kunne analysere på de konkrete nøgletal, der vil blive påvirket af implementeringen af 

IFRS 16, vil vi derfor redegøre for de nøgletal og elementer, der vil være relevant for en eventuel analytiker 

at kigge på.  

Ved værdiansættelsen af en virksomhed, vil en fundamental analytiker vurdere de fremtidige 

indtjeningsmuligheder, som ligger i virksomheden. Da det er aktiverne, der skaber værdien af 

virksomheden vil en analytiker analysere på det mulige cash-flow, som kan genereres på driftsaktiverne, og 

deres potentiale for at skabe overskud. Når de fremtidige cash-flow er fundet, vil der ske en 

tilbagediskontering af disse for at finde nutidsværdien af den pågældende virksomhed.  

Ved brug af indirekte værdiansættelsesmetoder findes værdien af virksomheden først, hvorefter der 

fratrækkes dagsværdien af gældsforpligtelserne for at finde egenkapitalens værdi og dermed værdien for 

aktionærerne.53 Eksempler på disse værdiansættelsesmodeller er RIDO-modellen 

(Residualindkomstmodellen), AEG modellen (Abnormal earningsgrowth model) og DCF modellen 

(Discounted cash-flow model). Fælles for disse værdiansættelsesmodeller er, at de tager udgangspunkt i 

aktivernes driftsresultat samt, at de, teoretisk set, skal give samme værdiansættelse ultimativt. Da den 

mest benyttede, af de ovenstående nævnte værdiansættelsesmodeller, som udgangspunkt vurderes at 

være DCF-modellen, vil denne være vores primære udgangspunkt i opgaven.  

Ved en værdiansættelses efter en DCF-model tages der udgangspunkt i det frie cash-flow, som genereres 

fra aktiverne. Ved det frie cash-flow forstås den del driftsresultatet, som enten er betalt eller hvor betaling 

fra kunder er modtaget således, at der taget højde for tidsværdien af penge. For at finde det frie cash-flow 

er det vigtigste redskab, for fundamental analytikerne, det eksterne regnskab. Dette skyldes, at det er her 

man vil have mulighed for at få informationer omkring en given virksomheds økonomiske præstationer på 

                                                           
53 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, page 114–116 
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baggrund af historisk data. Det frie cash-flow findes i det eksterne regnskab i pengestrømsopgørelsen 

ved:54 

𝐹𝐶𝐹 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑓 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑓 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

Ved beregningen af det frie cash-flow tages der ikke højde for det sidste element i pengestrømsopgørelsen, 

som er finansieringsaktivitet. Dette skyldes, at vi udelukkende ønsker at finde de pengestrømme, som 

hidrører fra nettodriftsaktiverne og ikke de pengestrømme, der relaterer sig til virksomhedens finansiering 

af disse aktiver. Ved værdiansættelsen af den samlede virksomhed bør der ikke tages højde for 

kapitalstrukturen af virksomheden. Det er først efterfølgende, at virksomhedens rentebærende gæld 

fratrækkes den samlede værdi af aktiverne for at bestemme værdien af egenkapitalen svarende til 

nettoaktiverne. 

Der bør desuden ved beregningen af det frie cash-flow tages udgangspunkt i en reformuleret 

pengestrømsopgørelse. Dette skyldes, at Årsregnskabsloven tillader, at der medtages finansielle indtægter 

og omkostninger under driftsaktiviteterne, på trods af, at disse transaktioner sædvanligvis hører til under 

finansieringsaktiviteten i pengestrømsopgørelsen. Årsregnskabsloven tillader desuden, at virksomheder 

som aflægger regnskab efter regnskabsklasse B helt kan undlade præsentationen af 

pengestrømsopgørelsen. Det vil derfor være sværere for analytikere i dette segment at udlede det frie 

cash-flow på baggrund af det eksterne regnskab.  

For at kunne beregne en egentlig værdiansættelse af virksomheden, kræver det, at der kan budgetteres på 

de fremtidige cash-flows og ikke blot de historiske cash-flows. De historiske data er dog med til at skabe en 

forventning om den værdi, der vil kunne skabes i virksomheden fremadrettet. Analysen af den historiske 

rentabilitet kan brydes yderligere ned i relevante nøgletal for at skabe en forventning om en given 

virksomheds økonomiske performance. Hvis der tages udgangspunkt i det eksterne regnskab, bør der som 

altid foretages en reformulering af årsrapporten således, at den bliver relevant til analysens anvendelse. 

Ved værdiansættelsen af en virksomhed vil det væsentligste element bestå i overskudskomponenten 

Operating income, hvilken kan ses i det eksterne regnskab som EBIT (Earnings before Interest and tax, også 

kaldt driftsresultat). I en rentabilitetsanalyse fokuseres der derfor på at analysere driverne bag 

driftsoverskuddet (OI), hvilket er med til at skabe en forventning til dine budgetterede værdier i DCF-

                                                           
54 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, page 343–345 
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modellen. Her fokuseres ofte på nøgletallet RNOA, som viser virksomhedens evne til at skabe overskud på 

baggrund af driftsaktiverne. RNOA bestemmes ved:55 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑁𝑂𝐴) =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑂𝐼)

𝑁𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑁𝑂𝐴)
 

Det væsentlige i nøgletallet består i, at der benyttes Net operation asset og ikke total asset, som er det 

traditionelle nøgletal for afkastningsgrad (ROA), som defineres ved: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑂𝐼)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑁𝑂𝐴)
 

Problemet ved den benyttelsen af ROA er, at finansielle aktiver og driftsaktiver blandes, og man får derfor 

ikke et performance measure for hvilket afkast, som driftsaktiverne giver. Dette nøgletal kan derfor ikke 

bruges i forhold til værdiansættelsen af driften, da der indgår aktiver, som ikke kan relateres til 

driftsaktiviteten. 56Herudover er det kun en andel af virksomhedens driftsaktiver, som er egenfinansierede, 

idet de fleste virksomheder har en andel af driftsforpligtelser bestående af eksempelvis leverandørgæld og 

anden gæld. Disse bør ligeledes modregnes ved beregningen af virksomhedens afkastningsgrad.  

RNOA kan brydes ned i to særskilte nøgletal til at forklare en eventuel udvikling af RNOA. Dette skyldes, at 

der er følgende sammenhæng:  

𝑅𝑁𝑂𝐴 = 𝑃𝑀 (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛) ∗ 𝐴𝑇𝑂(𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟) 

Profit margin viser virksomhedens indtjeningsevne, mens asset turnover viser aktivernes 

omsætningshastighed. PM og ATO er derfor driverne bag den driftsmæssige rentabilitet, og hvis disse kan 

påvirkes positivt, så vil der dermed opnås en højere RNOA. PM og ATO bestemmes ved:  

𝑃𝑀 (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛) =
𝑂𝐼(𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐴𝑇𝑂 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑂𝐴 (𝑁𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
 

Profit margin viser virksomhedens indtjening pr. solgte krone, mens ATO viser evnen til at skabe salg for en 

given aktivbase.57 Derfor benyttes NOA ved beregning af ATO, da det væsentlige i beregningen er at vise 

nettodriftsaktivernes performance og ikke de samlede aktivers performance.  

                                                           
55 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, side 318 
56 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, side 371–372 
57 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, side 376 
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Et andet relevant nøgletal for en aktionær vil være ROE (Return on Equity), som viser egenkapitalens 

forretning og dermed det afkast, som genereres til aktionærerne. Nøgletallet findes som et udtryk af årets 

resultat i forhold til den samlede egenkapital. ROE kan bestemmes ved følgende formel:58 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Sammenhængen i nøgletallene som bruges til at vurdere den historiske rentabilitet kan illustreres ved 

følgende: 59 

 

Analysen af disse nøgletal skaber en forventning til virksomhedens driftsmæssige rentabilitet og vil derfor 

give grundlaget for det udarbejdede forecast i DCF-modellen. En bedre performance på disse parametre vil 

dermed ultimativt give et grundlag for et højere frit cash-flow i de budgetterede værdier i DCF modellen og 

dermed give en højere entreprise value.  

Beregningen af værdiansættelser af virksomheder gennem en DCF model kræver ofte en større 

analyseproces og dermed meget forhåndsarbejde. Mange investorer benytter sig dermed af mere simple 

værdiansættelsesmetoder, som ikke er ligeså tidskrævende som modeller som DCF, RIDO og AEG. Disse 

værdiansættelsesmetoder vil ligeledes gå på virksomhedens driftsperformance, herunder både EBIT og 

EBITDA. Her ses ofte, at der benyttes en faktor af EBIT og EBITDA, som benyttes til værdiansættelsen. En 

velkendt metode til værdiansættelsen vil være en faktor, baseret på afkastkravet, af EBIT eller EBITDA, som 

                                                           
58 ”Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, side 366-267 
59 “Financial Statement Analysis and security valuation”, Stephen H. Penman, side 366+407 
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svarer til værdien af driften på virksomheden. Herfra fratrækkes dagsværdien af gældsforpligtelserne for at 

finde den endelige værdi af egenkapitalen, som tilhører aktionærerne.  

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑁𝑂𝐴) = 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 

Der findes herudover andre simple værdiansættelsesmetoder for værdiansættelsen af egenkapitalen, 

såsom simple ”No-growth forecast”, hvor der tages udgangspunkt i det aktuelle driftsresultat, som 

virksomheden har realiseret i indeværende regnskabsår og bruger dette som indikator for de fremtidige 

driftsoverskud i al fremtid. I en værdiansættelsesmetode for ”no-growth forecast” vil defineres som:60  

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑁𝑂𝐴) = 𝑁𝑂𝐴 +
𝑂𝐼

𝑅𝐸(𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣)
  

Værdien af egenkapitalen findes herefter som værdien af netto driftsaktiverne minus netto 

finansieringsforpligtelserne. 

Det ses i alle ovenstående værdiansættelsesmetoder, at den driftsmæssige rentabilitet er en af 

hovedelementerne i værdiansættelsen af virksomheden. En forøgelse af disse parametre samt nøgletal vil 

derfor alt andet påvirke værdiansættelsen af en given virksomhed.  

Required return (afkastkravet) fastsættes i disse tilfælde som de vægtede kapitalomkostninger for 

virksomhedens aktiver (WACC). Ved dette forstås det vægtede gennemsnit af egenkapitalomkostningerne 

(aktionærernes afkastkrav) og fremmedkapitalomkostningen, hvor vægtene svarer til det forhold, der 

eksisterer mellem virksomhedens egenkapital og fremmedkapital svarende til kapitalstrukturens 

sammensætning. Ved fremmedkapitalomkostningen skal påregnes en skattefordel, idet der er 

skattemæssigt fradrag for disse omkostninger, hvortil der sædvanligvis ikke er fradrag for det udbytte, som 

udloddes til virksomhedens aktionærer. WACC’en bestemmes ved følgende formel:61 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑝å 𝐸 +

𝐷

𝑉
∗ 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑝å 𝐷 ∗ (1 − 𝑇) 

Hvor E står for markedsværdien af egenkapitalen, D står for markedsværdien af gældsforpligtelserne, V står 

for markedsværdien af virksomheden og T står for den aktuelle skatteprocent. 

Fremmedkapitalomkostningen angiver det afkast, som lånegiverne kræver for at stille deres kapital til 

rådighed for virksomheden. Denne er oftest forholdsvis enkel at opgøre, idet denne kan observeres i 

markedet som den effektive rente på virksomhedens aktuelle låneaftaler.  
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61 ”Brealy, Myers, Allen, Principles of Corporate Finance 12th edition, 2014”, side 224–225 
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Egenkapitalomkostningen angiver det afkast som aktionærerne kræver for at have investeret deres kapital i 

virksomheden. Afkastkravet fastsættes under hensyntagen til investeringens risikoprofil således, at en 

højere risiko vil medføre et højere afkastkrav. For at måle risikoen på et bestemt aktiv kan eksempelvis 

benyttes måleenheden beta (β). Beta er et udtryk for den systematiske risiko og dermed virksomhedens 

følsomhed og påvirkningsgrad over for udsving på markedet. En risiko som er være helt identisk med 

markedet vil karakteriseres ved en beta på 1, mens en risikofrie investering vil udgøre en beta på 0. En 

højere beta vil derfor være udtryk for en større påvirkning af den systematiske risiko og dermed, at 

investorerne kræver et højere afkast. Når beta kendes, så kan afkastkravet findes ved benyttelse af CAPM-

modellen, som er en model, der beregner afkastkravet på en enkelt investering ud fra den givne risiko. 

Dette er under forudsætning af, at man som investor skal kompenseres for dels den risiko man indgår ved 

investeringen, men samtidig også at man er nødsaget til at udskyde sit forbrug og dermed skal 

kompenseres for tidsværdien af penge. Afkastkravet kan bestemmes ved brug af CAPM-modellen jf. 

herunder: 

𝐸(𝑅) = 𝑅(𝑓) + 𝐵(𝑖) ∗ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅(𝑓)) 

E(R) udtrykker investorens afkastkrav, mens R(F) udgør den risikofrie rente. B(i) er beta, som viser graden af 

påvirkningen af den systematiske risiko. E(RM) er markedets afkastkrav, når beta udgør præcis 1. Den 

risikofrie rente benyttes for at sikre, at man kompenserer for tidsværdien af penge, mens beta og 

markedsafkastet benyttes for at sikre, at man kompenseres for risikoen på den enkelte investering.62 

7.1 Teoretisk eksempel ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16  
For at analysere på de regnskabsmæssige konsekvenser ved indregning af leasingkontrakter i henhold til 

IFRS 16, illustreres dette indledningsvist med et udarbejdet eksempel. Vi tager i nedenstående eksempel 

udgangspunkt i en virksomhed, som er omfattet af Årsregnskabslovens regnskabsklasse C, hvor der efter 

gældende regler skal sondres mellem henholdsvis operationelle og finansielle leasingkontrakter på 

baggrund af IAS 17. Virksomheden vælger frivilligt at implementere IFRS 16 således, at virksomhedens 

operationelle leasingkontrakter fremadrettet skal indregnes på samme vis som de finansielle 

leasingkontrakter. Eksemplet illustrerer således forskellen ved alternativt at have fortsat med at aflægge 

årsrapport efter bestemmelserne i IAS 17.  

                                                           
62 “Brealy, Myers, Allen, Principles of Corporate Finance 12th edition, 2014, side 200–203 og 229-232 
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Virksomheden indgår i eksemplet to forskellige leasingkontrakter. Den første leasingkontrakt vedrører et 

produktionsanlæg og klassificeres med udgangspunkt i IAS 17 som finansiel leasing, mens den anden 

leasingkontrakt vedrører driftsmidler og defineres som operationel leasing. Leasingkontrakternes 

forudsætninger anføres herunder: 

Kontrakt 1, finansiel leasing:    

Leasingydelse               23.000  

Leasingperiode                        4  

Aktivlevetid                        5  

Rente 3,74% 

Dagsværdi 84.000 

Kapitalværdi 84.000 

Andel 100% 

 

Det er i kontrakt 1 oplyst, at aktivets dagsværdi udgør t.DKK 84.000, mens leasingydelser er oplyst til årligt 

at udgøre t.DKK 23.000. Leasingperioden er fastsat til 4 år, mens aktivet har en økonomiske levetid på 5 år.  

Ved en summering af de samlede leasingydelser i den finansielle leasingkontrakt ses det, at disse overstiger 

den fastsatte dagsværdi i leasingaftalen. Dette skyldes elementet af tidsværdien af penge, hvorfor 

nutidsværdien af leasingydelserne vil være lavere end de reelle leasingydelser. Den indirekte rente som er 

givet af leasingkontrakten findes ved en NPV-beregning:   

 

Hvor NPV er nutidsværdien af fremtidige betalinger, C0 er investeringen pr. dagsdato (en eventuel 

førstegangsydelse), C1 er de fremtidige leasingydelser og r er den benyttede rente.  

Ved beregning af den interne rente i leasingaftalen er den eneste ubekendte den benyttede rente. 

Nutidsværdien af investeringen er givet i leasingkontrakten i form af dagsværdien af investeringen. Renten 

beregnes herefter ved: 

84.000 =
23.000

(1 + 𝑟)^1
+

23.000

(1 + 𝑟)^2
+

23.000

(1 + 𝑟)^3
+

23.000

(1 + 𝑟)^4
 

Herefter isoleres renten, hvilket gøres ved en IRR formel i excel (Internal rate of return): 

 𝑟 = 3,74% 

Kontrakt 2, operationel leasing:   

Leasingydelse               12.000  

Leasingperiode                        3  

Aktivlevetid                        5  

Rente 3,74% 

Dagsværdi 50.000 

Kapitalværdi 33.466 

Andel 67% 
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Ved en benyttelse af netop denne rente vil kapitalværdien af leasingydelserne give dagsværdien på 84.000 

t.kr.  

Med udgangspunkt i de ovenstående angivne forudsætninger, så illustreres den regnskabsmæssige 

behandling af leasingkontrakt 1, efter bestemmelserne i IFRS 16, tabellarisk herunder: 

År Leasingydelse Afskrivninger Rente Leasingaktiv Leasinggæld 
Kortfristet 

del 
Langfristet 

del 

0 0 0 0 84.000 84.000 19.858 64.142 

1 23.000 16.800 3.142 67.200 64.142 20.601 43.542 

2 23.000 16.800 2.399 50.400 43.542 21.371 22.171 

3 23.000 16.800 1.629 33.600 22.171 22.171 0 

4 23.000 16.800 829 16.800 0 0 0 

5 0 16.800 0 0 0 0 0 

i alt 92.000 84.000 8.000     
 

I leasingkontrakt nummer 2 er aktivets dagsværdi ikke oplyst. Leasingperioden er fastsat til tre år, mens 

aktivets økonomiske levetid er 5 år. Aktivet afleveres tilbage til leasinggiver efter endt leasingperiode. Den 

årlige leasingydelse er oplyst til at udgøre t.DKK 12.000. Idet dagsværdien ikke er oplyst, så kan 

leasingkontraktens interne rente ikke beregnes. Der skal således tages udgangspunkt i virksomhedens 

alternative lånerente. Den alternative lånerente fastsættes til den beregnede rente i leasingkontrakt 1. 

Virksomheden har undersøgt aktivets salgspris på markedet og er kommet frem til, at aktivet har en 

dagsværdi på t.DKK 50.000. På baggrund af den anvendte diskonteringsrente på 3,74% og den årlige 

leasingydelse på t.DKK 12.000, så kan den samlede nutidsværdi af minimumsydelserne beregnes til at 

udgøre t.DKK 33.466. Kapitalværdien på t.DKK 33.466 udgør 67% af dagsværdien på t.DKK 50.000. Det 

vurderes derfor, at leasingkontrakten, efter bestemmelserne i IAS17, skal klassificeres som en operationel 

leasingkontrakt.   

På baggrund heraf kan den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakt 2 ved benyttelse af 

bestemmelserne i IFRS 16 illustreres tabellarisk herunder: 

År Leasingydelse Afskrivninger Rente Leasingaktiv Leasinggæld 
Kortfristet 
del 

Langfristet 
del 

0 0 0 0 33.466 33.466 10.748 22.717 

1 12.000 11.155 1.252 22.310 22.717 11.150 11.567 

2 12.000 11.155 850 11.155 11.567 11.567 0 

3 12.000 11.155 433 0 0 0 0 

i alt 36.000 33.466 2.534     
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7.2 Ekstern rapportering ved IFRS 16 
Ved regnskabsaflæggelse med udgangspunkt i IFRS 16, så sondres ikke mellem finansiel og operationel 

leasing, hvormed begge leasingkontrakter indregnes i balancen. Resultatopgørelse, balance samt 

pengestrømsopgørelsen udarbejdes herunder for år 0 til år 3. Den begrænsede periode skyldes, at 

leasingkontrakt 2 udløber i år 3, hvorefter der ikke længere er forskelle på den regnskabsmæssig 

behandling ved anvendelse af IFRS 16 og IAS 17. For at gøre eksemplet mere praktisk anvendeligt, så tages 

udgangspunkt i, at virksomheden i år 1 har en nettoomsætning på t.DKK 60.000 med en dækningsgrad på 

40%. Endvidere udgør virksomhedens årlige personaleomkostninger t.DKK 5.000, mens de andre eksterne 

omkostninger udgør t.DKK 1.000. Disse beløb pristalsreguleres årligt med 2% i den illustrerede 

regnskabsperiode. Der er i eksemplet ligeledes taget hensyn til aktuel selskabsskat samt udskudt skat med 

henblik på at vise den mest reelle indvirkning. Der henvises til bilag vedrørende de anvendte skattemæssige 

opgørelser og specifikationer i eksemplet. Der tages ved nedenstående beregninger udgangspunkt i en 

artsopdelt resultatopgørelse. Virksomheden er nystiftet i år 0 ved et kontant indskud af t.DKK 10.000 indsat 

på virksomhedens bankkonto. 

Regnskabsår 1 2 3 

Omsætning 60.000 61.200 62.424 

- Vareforbrug (18.000) (18.360) (18.727) 

- Andre eksterne omk. (1.000) (1.020) (1.040) 

Bruttofortjeneste 41.000 41.820 42.657 

- Personaleomk. (5.000) (5.100) (5.202) 

EBITDA 36.000 36.720 37.454 

- Afskrivninger (27.955) (27.955) (27.955) 

EBIT 8.045 8.765 9.499 

Finansielle poster (4.394) (3.249) (2.062) 

Resultat før skat 3.651 5.516 7.438 

Skat af årets resultat (803) (1.213) (1.636) 

Årets resultat 2.847 4.302 5.801 

 

Resultatopgørelsen, opstillet på baggrund af IFRS 16, belastes af de to indgåede leasingkontrakter ved 

renteomkostninger i forbindelse med leasingydelsen samt de årlige afskrivninger af det indregnede 

leasingaktiv. Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat samt regulering af midlertidige forskelle 

mellem leasingaktivet og –gælden jf. skattemæssige specifikationer i bilag 163. Det fremgår af udviklingen af 

årets resultat er stigende gennem regnskabsperiode, hvilket primært skyldes den faldende rente af 

leasinggælden. 
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Regnskabsår 0 1 2 3 

Aktiver     

Produktionsanlæg 84.000 67.200 50.400 33.600 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 33.466 22.310 11.155 - 

Likvide beholdninger 10.000 11.000 12.500 14.576 

Aktiver i alt 127.466 100.510 74.055 48.176 

Passiver     

Egenkapital 10.000 12.847 17.150 22.951 

Hensættelse til udskudt skat 0 583 1.418 2.514 

Langfristet leasinggæld 86.860 55.109 22.171 0 

Kortfristet leasinggæld 30.606 31.751 32.938 22.171 

Skyldig selskabsskat 0 220 378 540 

Passiver i alt 127.466 100.510 74.055 48.176 

 

Det ses ved ovenstående udarbejdede balance, at leasingkontrakt 1 er klassificeret som et 

produktionsanlæg, mens leasingkontrakt 2 er klassificeret som driftsmidler. Virksomheden er heraf 

forpligtet til at oplyse andelen af finansielt leasede aktiver i anlægsnoten i årsrapporten. Anlægsnoten med 

følgende betingelser er udarbejdet og fremgår i noter64. Den tilsvarende leasinggæld er klassificeret i 

henholdsvis en kort- og langfristet del. Den kortfristede leasinggæld forfalder indenfor 12 måneder, mens 

den langfristede leasinggæld forfalder til betaling efter 12 måneder. Indregningen af leasingaktiver 

medfører en hensættelse til udskudt skat, som netop består af forskellen mellem den regnskabsmæssige 

værdi af leasingaktivet og den regnskabsmæssige værdi af leasinggælden. Det fremgår af åbningsbalancen 

(år 0), at leasingaktivet og –gælden er indregnet til præcist samme værdi svarende til nutidsværdien af 

leasingkontrakternes minimumsydelser. Endvidere fremgår det, at virksomheden er stiftet i år 0 med 

kontant indskud på bankkontoen med t.DKK 10.000.  

Regnskabsår 1 2 3 

EBIT 8.045 8.765 9.499 

Reguleringer  27.955 27.955 27.955 

Resultat før renter 36.000 36.720 37.454 

Betalt selskabsskat - (220) (378) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 36.000 36.500 37.076 

Køb af anlægsaktiver - - - 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet - - - 

Leasinggæld (30.606) (31.751) (32.938) 

Renter (4.394) (3.249) (2.062) 

Kapitalforhøjelse - - - 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (35.000) (35.000) (35.000) 

Ændring i likvider 1.000 1.500 2.076 

Likvider primo 10.000 11.000 12.500 

Likvider ultimo 11.000 12.500 14.576 

                                                           
64 Der henvises til bilag 2 for noteoplysninger 
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Den udarbejdede pengestrømsopgørelse er opstillet på baggrund af den indirekte metode, hvorfor der skal 

reguleres for forskydninger i arbejdskapitalen. I dette tilfælde er der ingen arbejdskapital, hvormed de 

tilbageførte reguleringer udelukkende består af årets foretagne afskrivninger. Renterne føres under 

finansieringsaktivitet, idet disse direkte kan henføres til leasinggælden.  

7.3 Ekstern rapportering ved IAS17 

Som tidligere beskrevet klassificeres leasingkontrakt 2 som en operationel leasingkontrakt jf. 

bestemmelserne i IAS 17. Der udarbejdes herunder resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 

for en sammenlignelig periode for år 0 til år 3. Der tages udgangspunkt i de præcist samme angivne 

forudsætninger som ved rapportering ifølge IFRS 16. Leasingydelsen vedrørende leasingkontrakt 2 føres 

direkte i resultatopgørelsen og belaster dermed andre eksterne omkostninger med t.DKK 12.000 årligt.  

Regnskabsår 1 2 3 

Omsætning 60.000 61.200 62.424 

- Vareforbrug (18.000) (18.360) (18.727) 

- Andre eksterne omk. (13.000) (13.020) (13.040) 

Bruttofortjeneste 29.000 29.820 30.657 

- Personaleomk. (5.000) (5.100) (5.202) 

EBITDA 24.000 24.720 25.454 

- Afskrivninger (16.800) (16.800) (16.800) 

EBIT 7.200 7.920 8.654 

Finansielle poster (3.142) (2.399) (1.629) 

Resultat før skat 4.058 5.521 7.026 

Skat af årets resultat (893) (1.215) (1.546) 

Årets resultat 3.165 4.306 5.480 

 

Resultatopgørelsen, opstillet på baggrund af IAS 17, belastes af den første indgået leasingkontrakt ved 

renteomkostninger i forbindelse med leasingydelsen samt de årlige afskrivninger af det indregnede 

produktionsanlæg. Herudover belaster leasingkontrakt 2, vedrørende driftsmidler, resultatopgørelsen i 

form af hele leasingydelsen under andre eksterne omkostninger. Skat af årets resultat består af årets 

aktuelle skat samt regulering af midlertidige forskelle mellem leasingaktivet og –gælden jf. skattemæssige 

specifikationer i bilag. Det fremgår af udviklingen af årets resultat er stigende gennem regnskabsperiode, 

hvilket primært skyldes den faldende rente af leasinggælden.  
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Regnskabsår 0 1 2 3 

Aktiver     
Produktionsanlæg 84.000 67.200 50.400 33.600 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 0 0 

Likvide beholdninger 10.000 11.000 12.500 14.576 

Aktiver i alt 94.000 78.200 62.900 48.176 

Passiver     
Egenkapital 10.000 13.165 17.471 22.951 

Hensættelse til udskudt skat 0 673 1.509 2.514 

Langfristet leasinggæld 64.142 43.542 22.171 0 

Kortfristet leasinggæld 19.858 20.601 21.371 22.171 

Skyldig selskabsskat 0 220 378 540 

Passiver i alt 94.000 78.200 62.900 48.176 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør t.DKK 0, idet disse jf. IAS 17 skal indregnes efter 

bestemmelserne om operationel leasing. Virksomheden er heraf forpligtet til at oplyse andelen af finansielt 

leasede aktiver i anlægsnoten i årsrapporten. Anlægsnoten med følgende betingelse er udarbejdet og 

fremgår i noter65. Det fremgår af åbningsbalancen (år 0), at leasingaktivet og –gælden er indregnet til 

præcist samme værdi svarende til dagsværdien. Leasinggælden er klassificeret i henholdsvis en kort- og 

langfristet del. Den kortfristede leasinggæld forfalder indenfor 12 måneder, mens den langfristede 

leasinggæld forfalder til betaling efter 12 måneder. I forbindelse med behandlingen af den operationelle 

leasingkontrakt er virksomheden forpligtet til at oplyse om leasingaftalen i en note omkring økonomiske 

forpligtelser. Vi har udarbejdet et eksempel på denne, som fremgår af bilagene. Indregningen af 

leasingkontrakten medfører en hensættelse til udskudt skat, som netop består af forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi af produktionsanlægget og den regnskabsmæssige værdi af leasinggælden.  
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Regnskabsår 1 2 3 

EBIT 7.200 7.920 8.654 

Reguleringer 16.800 16.800 16.800 

Resultat før renter 24.000 24.720 25.454 

Betalt selskabsskat 0 (220) (378) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 24.000 24.500 25.076 

Køb af anlægsaktiver 0 0 0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 0 

Leasinggæld (19.858) (20.601) (21.371) 

Renter (3.142) (2.399) (1.629) 

Kapitalforhøjelse 0 0 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (23.000) (23.000) (23.000) 

Ændring i likvider 1.000 1.500 2.076 

Likvider primo 10.000 11.000 12.500 

Likvider ultimo 11.000 12.500 14.576 

 

Den udarbejdede pengestrømsopgørelse er igen opstillet på baggrund af den indirekte metode. I dette 

tilfælde er der fortsat ingen arbejdskapital, hvormed de tilbageførte reguleringer udelukkende består af 

årets foretagne afskrivninger. Renterne af leasinggælden vedrørende produktionsanlægget føres under 

finansieringsaktivitet, idet disse direkte kan henføres til leasinggælden. Hele leasingydelsen vedrørende 

driftsmidlerne er medtaget under driftsaktiviteter, da denne føres direkte i resultatopgørelsen.  

8. Komparativ analyse af den eksterne rapportering 
Dette afsnit vil omhandle forskellen i den eksterne rapportering mellem IFRS 16 og IAS 17 i forhold til de 

udarbejdede resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser.  

8.1 Forskel i resultatopgørelsen 
Ved sammenligning af de to resultatopgørelser, fremgår det, at EBITDA er væsentligt større med t.DKK 

12.000 i resultatopgørelsen jf. IFRS 16 sammenholdt med resultatopgørelsen jf. IAS 17. Beløbet på t.DKK 

12.000 er præcist svarende til leasingydelsen i leasingkontrakt 2. Det kan således konstateres, at 

virksomheden kan forøge sit EBITDA med præcist værdien af operationelle leasingydelser ved anvendelsen 

af IFRS 16 som alternativ til IAS 17.  

EBIT viser ligeledes en fremgang med udgangspunkt i IFRS 16 i forhold til IAS 17 på samlet t.DKK 2.534 

svarende til renteudgifterne af leasinggælden vedrørende de leasede driftsmidler.  

Det samlede resultat før skat udgør i alt t.DKK 16.604 i analyseperioden, hvilket er ens for begge opstillede 

eksempler. Det skal dog heraf påpeges, at resultatet er forskelligt gennem de tre regnskabsår. Dette 

skyldes, at ved IAS 17 er belastningen af resultatopgørelsen lineær i form af leasingydelsen på 
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driftsmidlerne, mens belastningen i resultatopgørelsen ved IFRS 16 er degressiv, idet der er en konstant 

rente, der beregnes på baggrund af en faldende leasinggæld. Det kan ligeledes konstateres, at årets 

resultat efter skat har præcis samme udvikling som resultat før skat, idet reguleringen af udskudt skat 

udligner sig over leasingperioden.  

8.2 Forskel i balancen 
Balancesummen er væsentligt højere ved indregning efter IFRS 16, idet samtlige leasingkontrakter fremgår 

af balancen. Egenkapitalen er i dette tilfælde lavere i de første to regnskabsår, idet årets overførte 

overskud er lavere som resultat af en høj belastning af renteudgifterne. Det kan konstateres, at i en 

situation, hvor leasingaktiverne afskrives tilstrækkeligt længere end leasingperioden, så vil egenkapitalen 

midlertidigt kunne påvirkes positivt ved anvendelse af IFRS 16 sammenholdt med IAS 17 og omvendt. 

Ved indregning efter IAS 17 er virksomheden tvunget til at give noteoplysninger omkring leasingaftalens 

vilkår under økonomiske forpligtelser. Det ses oftest i praksis, at de angivne oplysninger tager 

udgangspunkt i nominelle værdier uden oplysning om anvendt diskonteringsrente.  

8.3 Forskel i pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen har en væsentlig indflydelse på værdiansættelsen af virksomheden som følge af, at 

det frie cash-flow, som udgøres af pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter, kan udledes heraf. I 

forbindelse hermed, fremkommer en meget betydelig udvikling ved overgang til IFRS 16 fra IAS 17. Det ses 

tydeligt, at pengestrømmene fra driftsaktiviteten er markant voksende med værdien svarende til den 

operationelle leasingydelse, hvilket er overensstemmende med udviklingen i resultatopgørelsen. 

Leasingydelsen føres ved IFRS 16 ned til finansieringsaktivitet og indgår dermed ikke i det frie cash-flow, 

hvormed denne påvirkes særdeles positivt. Renteomkostninger af leasinggælden vurderes direkte at kunne 

henføres til leasinggælden, hvorfor disse ligeledes klassificeres som finansieringsaktivitet. Såfremt man 

havde klassificeret renterne som driftsaktivitet i stedet, så ville påvirkningen af det frie cash-flow være 

mindre, men fortsat væsentligt større ved en IFRS 16 beregning. Ultimativt påvirker valget af 

regnskabspraksis ikke årets samlede pengestrøm svarende til årets ændring i likvide beholdninger. 

9. Komparativ analyse af nøgletal 
På baggrund af virksomhedens eksterne rapportering ved de to forskellige alternativer bestående af IFRS 16 

og IAS 17, er der udarbejdet nøgletalsanalyser for begge muligheder herunder: 
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Nøgletalsanalyse - IFRS 16 År 1 År 2 År 3 
EBITDA-margin 60,00% 60,00% 60,00% 
Profitmargin 12,07% 12,34% 12,60% 

    
Niveau 1:    
ROE 24,93% 28,68% 28,93% 

    
NOA 88.707 59.759 30.546 

    
RNOA 7,02% 10,17% 17,41% 

FLEV 8,02 3,95 1,25 
NBC 4,79% 5,49% 8,21% 
SPREAD 2,23% 4,69% 9,20% 

    
Niveau 2:    
RNOA 7,02% 10,17% 17,41% 
PM 12,07% 12,34% 12,60% 

ATO 0,6 0,8 1,4 

 

Nøgletalsanalyse - IAS 17 År 1 År 2 År 3 
EBITDA-margin 40,00% 40,39% 40,78% 

Profit-margin 10,51% 10,96% 11,39% 

     
Niveau 1:    
ROE 27,33% 28,11% 27,11% 
     
NOA 66.307 48.513 30.546 

     
RNOA 8,39% 11,68% 17,98% 

FLEV  5,49   2,75   0,96  

NBC 4,94% 5,70% 8,43% 

SPREAD 3,45% 5,98% 9,55% 

     
Niveau 2:     
RNOA 8,39% 11,68% 17,98% 

Profit-margin  10,51% 10,96% 11,39% 

ATO  0,8   1,1   1,6  

 

9.1 Profit-margin (PM) 
Ved sammenholdelse af overskudsgraden efter indregning jf. IAS 17 og IFRS 16, så ses det, at der opnås en 

større overskudsgrad ved indregning efter IFRS 16. Dette skyldes, som tidligere beskrevet, at afholdte 

renteomkostninger er reklassificeret til regnskabsposter længere nede i resultatopgørelsen end ved 

operationel leasing. EBITDA-margin er et nøgletal, som udtrykker forholdet mellem virksomhedens EBITDA 

og nettoomsætning. Hertil fremkommer det, at EBITDA-margin er væsentligt større som resultat af, ud over 
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renteomkostningerne, at afskrivninger ligeledes er klassificeret længere nede i resultatopgørelsen ifølge 

indregningen i IFRS 16. På baggrund heraf, kan det konstateres, at graden af positiv påvirkning på 

nøgletallene afhænger dels af afskrivningsperioden og den anvendte diskonteringsrente. En længere 

afskrivningsperiode vil medvirke til en større overskudsgrad, mens en højere diskonteringsrente bidrager til 

både en større overskudsgraden samt en større EBITDA-margin. Det kan således overordnet set 

konkluderes, at virksomhedens indtjeningsevne forbedres ved et frivilligt tilvalg af IFRS 16 til den anvendte 

regnskabspraksis.  

9.2 Return on net operating assets (RNOA) 
RNOA udtrykker den driftsmæssige rentabilitet. Ved et frivilligt tilvalg af IFRS 16, så falder 

afkastningsgraden. Faldet i RNOA skyldes, at virksomhedens driftsaktiver stiger relativt mere end EBIT. De 

to underliggende nøgletal, som samlet set giver RNOA, består af henholdsvis profit-margin samt asset 

turnover (ATO). ATO udtrykker, hvor mange gange virksomheden formår at omsætte sine aktiver. Det kan 

dermed konstateres, at faldet i RNOA udelukkende skyldes faldet i ATO, idet overskudsgraden er steget. 

Den stigende overskudsgrad er således ikke tilstrækkelig til at kompensere for faldet i ATO.  

Egenkapitalens forrentning (ROE) beskriver aktionærernes afkast på deres investering i egenkapitalen. 

Såfremt virksomheden frivilligt tilvælger IFRS 16, så vil ROE være faldende i begyndelsen af leasingperioden, 

mens den i løbet af leasingperioden vil vokse sammenholdt med ROE efter indregning af bestemmelserne i 

IFRS 16. Dette skyldes, at virksomhedens resultatopgørelse ved en operationel tilgang, belastes lineært 

med leasingydelserne. Med udgangspunkt i IFRS 16, så belastes resultatopgørelsen lineært med afholdte 

afskrivninger, mens renteomkostninger har et degressivt forløb. Rentens degressive forløb er en af 

årsagerne til forskellen i udviklingen af egenkapitalens forrentning. En anden årsag til den midlertidige 

forskydning kommer til udtryk i det tilfælde, hvor leasingperioden er kortere end afskrivningsperioden. Det 

kan hermed konstateres, at ROE udelukkende påvirkes midlertidigt af en ændring af den anvendte 

regnskabspraksis.  

9.3 Financial Leverage (FLEV) 
Financial Leverage (FLEV) udtrykker virksomhedens finansielle gearing og dermed graden af soliditet. Med 

andre ord viser FLEV, hvor stor en andel af virksomhedens samlede aktiver, der er finansieret ved optagelse 

af fremmedkapital. Det er således et udtryk for den finansielle risiko i virksomheden. En soliditetsgrad på 

eksempelvis 10% betyder, at virksomheden kan nedskrive/tabe sine aktiver med 10% før, at långivere lider 

et potentielt tab. Det ses tydeligt, at en frivillig implementering af IFRS 16 vil medføre, at den finansielle 

gearing stiger, mens soliditetsgraden dermed falder tilsvarende. Den faldende soliditet skyldes, at den 
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tidligere operationelle leasingkontrakt indregnes som en finansiel leasingkontrakt på samme vilkår som 

virksomhedens øvrige aktiver og de tilhørende gældsforpligtelser.  

9.4 Muligheder og konsekvenser ved nøgletalsændringerne 
Ved en frivillig implementering af IFRS 16 i stedet for IAS 17, opnås en betydeligt forbedret indtjeningsevne, 

hvilket både kommer til udtryk ved en stigning i EBITDA-margin og profit-margin. Årsrapportens 

regnskabsbrugere vil dermed have en bedre opfattelse af lønsomheden i virksomhedens driftsaktiviteter.  

Den forbedrede indtjeningsevne påvirker RNOA positivt. RNOA reduceres dog samlet set som følge af faldet 

i aktivernes omsætningshastighed. Reduktionen i nøgletallet medvirker til, at investorer potentielt vil være 

tilbøjelige til at fravælge en investering, idet det vurderes, at virksomheden ikke er i stand til at genere et 

tilstrækkeligt afkast på baggrund af sine aktiver.  

Egenkapitalens forrentning (ROE) oplever en midlertidig forskydning henover leasingperioden som resultat 

af, at der indregnes en renteomkostning baseret på en konstant rente af en faldende leasinggæld. 

Virksomhedens aktionærer vil således have en anderledes opfattelse af deres opnåede afkast afhængigt af, 

hvornår i leasingperioden analysen tager sit udgangspunkt.  

En anden væsentlig nøgletalsændring ved overgang til IFRS 16 til IAS 17 omfatter den øgede finansielle 

gearing og heraf faldende soliditetsgrad. Dette kan eventuelt medføre, at virksomhedens långivere kræver 

en højere rente for at dække de forøgede risici.     

9.5 Finansielle covenants i låneaftaler 
Finansielle covenants dækker over de betingelser, som anføres i en låneaftale mellem en långiver og en 

låntager. Såfremt betingelserne ikke overholdes, så har långiver ofte krav på at kræve hele lånet indfriet 

med øjeblikkelig virkning. Låneaftalens betingelser bygger oftest på de realiserede nøgletal i virksomhedens 

aflagte årsrapport. Med udgangspunkt i vores tidligere foretagne nøgletalsanalyse, konstaterede vi, at flere 

af nøgletallene blev forværret, mens nøgletal omkring indtjeningsevnen blev forbedret. Et væsentligt 

nøgletal i forbindelse hermed er soliditetsgraden, som angiver hvor stor en del af de samlede aktiver, som 

er finansieret via egenkapital. Denne ses ofte udtrykt som en finansiel covenant i en låneaftale, idet en 

forøget gældsandel giver en større finansiel risiko for långiver. Dette betyder, at et betydeligt fald i 

soliditetsgraden medfører, at långiver kan kræve en højere rente for at kompensere for den forøgede 

finansielle risiko. Et andet væsentligt nøgletal, der anvendes som finansiel covenant for flere større 

kreditinstitutter, er leverage ratios. Leverage ratios optræder i forskellige nøgletalsformer, men er et udtryk 

for virksomhedens gearing og dermed virksomhedens tilknyttede finansielle risiko. Et af de mest benyttede 
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nøgletal for leverage ratio er gæld i forhold til EBITDA66. Dette nøgletal udtrykker antallet af gange, at de 

samlede gældsforpligtelser overstiger EBITDA. Dette nøgletal for leverage ratio findes ved brug af følgende 

formel: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Dette nøgletal er særdeles væsentligt ved en kreditvurdering, idet det udtrykker virksomhedens 

indtjeningsevne sammenholdt med de optagne gældsforpligtelser. Det er dermed et anerkendt udtryk for 

virksomhedens tilbagebetalingsevne, som bruges som et betydeligt supplement til soliditetsgraden. Jo 

lavere værdi nøgletallet viser jo bedre kreditvurdering opnår virksomheden. Nøgletallet kan forbedres ved 

enten at formindske gælden eller forøge indtjeningen.  

Leverage ratio beregnes på baggrund af vores udarbejdede eksempler ifølge indregning efter henholdsvis 

IFRS 16 og IAS 17 herunder:  

IFRS 16 År 1 År 2 År 3 

Debt 87.663 56.906 25.225 

EBITDA 36.000 36.720 37.454 

Leverage ratio 2,44 1,55 0,67 
 

IAS 17 År 1 År 2 År 3 

Debt 65.035 45.429 25.225 

EBITDA 24.000 24.720 25.454 

Leverage ratio 2,71 1,84 0,99 
 

Det ses ved ovenstående beregning, at en frivillig implementering af IFRS 16 giver en lavere leverage ratio i 

hele analyseperioden, i vores taleksempel. Dette skyldes, at EBITDA stiger relativt mere end de samlede 

gældsforpligtelser. Det skal dog påpeges, at dette ikke altid vil være tilfældet, da man kan være i en 

situation, hvor en implementering af IFRS 16 vil medføre, at gældsforpligtelserne stiger relativt mere end 

EBITDA. Dette vil ofte være tilfældet i en virksomhed, som har en relativt høj grad af egenkapital 

finansiering.  

På baggrund heraf, kan det konstateres, at det er muligt at påvirke relevante finansielle covenants i 

låneaftaler ved overgang fra IAS 17 til bestemmelserne anført i IFRS 16. Bjarne Iver Jørgensen understreger 

denne pointe i det udførte interview:67 

                                                           
66 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/leverage-ratios/ 
67 Se bilag 4  
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”.. hvis de konvertere til IFRS 16, hvor lånegiver ikke har skrevet det her såkaldte Frozen GAAP ind i 

låneaftalen, men hvor den varierer med den praksis der nu engang er, kan de komme på den helt safe-side i 

forhold til de relevante covenants ved at konvertere til IFRS 16. Dem kan jeg også godt se, at der er nogen 

muligheder i.”  

Bjarne Iver Jørgensen påpeger muligheden for, at en frivillig konvertering fra IAS 17 til IFRS 16 kan medføre, 

at virksomheden overholder sine finansielle covenants i låneaftaler på en mere tilfredsstillende måde, og 

dermed have mulighed for at påvirke de indgåede låneaftaler. 

Dette er dog under den forudsætning, at der i låneaftalen ikke indgår et element af Frozen GAAP. Ved 

GAAP (generally accepted accounting principal) forstås den anvendte regnskabspraksis som virksomheden 

har valgt at benytte. Dette kan eksempelvis være valget mellem IAS 17 og IFRS 16. Frozen GAAP refererer 

dermed til, at de beregnede finansielle covenants og nøgletal ikke må opgøres efter anden anvendt 

regnskabspraksis end ved den gældende regnskabspraksis på låneaftalens indgåelsestidspunkt. For at 

imødekomme dette problem med ændring af regnskabsstandarder, har enkelte kreditinstitutter skrevet ind 

i deres låneaftaler, at der skal benyttes en Frozen GAAP således, at virksomhederne ikke har mulighed for 

at påvirke de angivne betingelser ved en ændring af anvendt regnskabspraksis.  

Når der ses på en virksomheds låneaftaler, vil der indgå flere relevante nøgletal, som kan beregnes ud fra 

den eksterne årsrapport. Den finansielle gearing udtrykkes ved nøgletal, som beregnes ud fra de bogførte 

gældsforpligtelser, og det kan ses, at en frivillig implementering af IFRS 16 vil have en betydning for flere af 

disse leverage ratios. Bjarne Jørgensen bekræfter, at dette både kan have en negativ effekt i form af en 

faldende soliditetsgrad, men ligeledes kan påvirkes positivt ved, at virksomhedens EBITDA er stigende.  

10. Komparativ analyse af værdiansættelse 
På baggrund af vores nøgletalsanalyser samt udarbejdelsen af den eksterne rapportering, fremgik det 

tydeligt, at der forekommer væsentlige ændringer i både nøgletal og rapportering. Ændringerne ved 

overgang fra IFRS 16 til IAS 17 har en betydelig indvirkning på de berørte nøgletal og elementer i den 

eksterne rapportering, og er derfor særdeles væsentlige i forbindelse med regnskabsbrugeren analyse af 

virksomheden. Ved værdiansættelse af en virksomhed tages som hovedregel udgangspunkt i den eksterne 

rapportering og heraf beregnede nøgletal, hvorfor vi antager, at et frivilligt tilvalg af IFRS 16 vil kunne 

påvirke værdiansættelsesprocessen i et vis omfang afhængigt af den konkrete virksomheds antal af 

leasingkontrakter.  

Som tidligere beskrevet, er det vores antagelse, at en ændring i anvendt regnskabspraksis ikke påvirker 

virksomhedens værdi. Vi har været ude i markedet og undersøge, hvorledes virksomheder samt investorer 
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håndterer forholdet mellem IFRS 16 og IAS 17 ved værdiansættelsesprocesser. Vi har interviewet Bjarne, 

som er partner hos Deloitte og har en stor teoretisk og praktisk erfaring med de respektive IFRS-standarder 

samt selve implementeringen af IFRS 16 for de af hans kunder, som er børsnoterede virksomheder. Bjarne 

bekræftede vores hypotese i interviewet:68 

”For det første så er jeg helt enig, teoretisk. Det kan man ikke være uenig i. Det må aldrig nogensinde 

påvirke den teoretiske værdi af en virksomhed, hvordan du aflægger dit regnskab.” 

10.1 DCF-modellen  
Ifølge vores interview med Bjarne Iver Jørgensen fra Deloitte, blev det tydeliggjort, at DCF-modellen er den 

teoretisk korrekte værdiansættelsesmodel. Ved værdiansættelse med udgangspunkt i DCF-modellen vil en 

eventuelt investor tage udgangspunkt i det frie cash-flow, som fremgår af årsrapportens 

pengestrømsopgørelsen. Herunder illustreres opgørelsen af det frie cash-flow med udgangspunkt i den 

eksterne rapport efter henholdsvis IFRS 16 og IAS 17.  

Opgørelse af det frie cash-flow  År 1   År 2   År 3  

IFRS 16 (drifts- + investeringsaktivitet)       36.000        36.500       37.076  

IAS 17 (drifts- + investeringsaktivitet)       24.000        24.500       25.076  

Ændring i det frie cash-flow       12.000        12.000       12.000  

Det ses ved ovenstående opgørelse, at det frie cash-flow forøges med værdien af den operationelle 

leasingkontrakt. Forøgelsen af det frie cash-flow vil kunne vildlede en investor i forbindelse med 

værdiansættelsesprocessen. Såfremt der udelukkende tages udgangspunkt i det frie cash-flow, så vil 

investor værdiansætte den samme virksomhed til en større enterprise value, såfremt virksomheden 

foretager indregning efter IFRS 16. Det betyder, at værdiansættelsen af virksomhedens aktiver vil forøges. 

For at bestemme værdien af egenkapitalen svarende til nettoaktiverne, så fratrækkes aktivernes tilhørende 

rentebærende gæld. Den rentebærende gæld ved indregning efter IFRS 16 vil som udgangspunkt være 

større end ved indregning efter IAS 17 baseret på den eksterne årsrapport, idet flere leasingkontrakter 

optages i balancen. Herunder illustreres en værdiansættelsesberegning baseret på DCF-modellen med 

udgangspunkt i vores tidligere anvendte eksempel:  

DCF – IFRS 16  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

FCF  36.000 36.500 37.076 37.664 35.623 

PV af FCF  33.333 31.293 29.432 27.684 24.244 

Enterprise value 145.986      
Rentebærende gæld (117.466)      
Værdi af egenkapital 28.521      

                                                           
68 Se bilag 4 
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Det frie cash-flow findes i den udarbejdede pengestrømsopgørelsen som opgjort ovenfor. Der tages i DCF 

beregningen udgangspunkt i den 5-årige leasingperiode. Se bilag for opgørelse af resultatopgørelse, 

balance og pengestrømsopgørelse for år 4 og 5. De forventede fremtidige pengestrømme 

tilbagediskonteres med et vægtet gennemsnit af kapitalomkostninger (WACC) for aktiverne svarende til et 

vægtet gennemsnit af henholdsvis aktionærernes og kreditorernes afkastkrav. Vi har i dette eksempel 

antaget en WACC på 8%. Den samlede nutidsværdi for de enkelte regnskabsår giver værdien af 

virksomheden. Herefter fratrækkes den rentebærende gæld, som er oplyst i balancen i den eksterne 

årsrapport. Værdien af egenkapitalen for aktionærerne udgør t.DKK 28.521.  

DCF – IAS 17  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
FCF  24.000 24.500 25.076 37.664 35.623 

PV af FCF  22.222 21.005 19.906 27.684 24.244 
Enterprise value 115.061      
Rentebærende gæld (84.000)      
Værdi af egenkapital 31.061      

Det ses ved en DCF-værdiansættelse baseret på en ekstern årsrapport efter IAS 17, at det frie cash-flow 

falder med præcist værdien af leasingydelsen på operationelle leasingkontrakter. Vi fastsætter i denne 

beregning ligeledes en WACC på 8%, idet der er tale om samme virksomhed, der har samme finansielle 

risiko uafhængigt af, hvordan leasingkontrakterne præsenteres regnskabsmæssigt. Som resultat af de 

mindskede frie cash-flows fremkommer det, at aktivernes værdi er væsentligt faldende til t.DKK 115.061. 

Den tilhørende rentebærende gæld er tilsvarende lavere med værdien af leasingydelserne 

tilbagediskonteret med leasingkontraktens interne rente. Værdien af egenkapitalen for aktionærerne 

udgør, ved en beregning på baggrund af IAS 17, t.DKK 31.061 svarende til t.DKK 2.540 større end ved IFRS 

16-beregningen. Værdien af egenkapitalen ved en IAS 17-beregning vil som udgangspunkt altid være større, 

såfremt der anvendes en højere gennemsnitlig kapitalomkostning (WACC) end leasingkontraktens interne 

rente, som er brugt til at tilbagediskontere leasingydelserne ved indregning af forpligtelsen i balancen.  

Det skal dog påpeges, at man ved en værdiansættelse efter IAS 17 bør tage hensyn til operationelle 

leasingkontrakter ved at reformulere årsrapporten. I ovenstående illustreret eksempel har vi ikke foretaget 

en reformulering, men blot taget udgangspunkt i den eksterne årsrapport. Det viser sig, at 

værdiansættelsen er forskellig på trods af, at der er tale om præcist den samme virksomhed. Teoretisk set, 

så er virksomhedens værdi uafhængigt af anvendt regnskabspraksis. Ved første øjekast vil en investor 

værdiansættelse virksomheden højere ved indregning efter IFRS 16, idet de frie cash-flows er større, som 

bidrager til en større enterprise value. Efterfølgende vil investor blive opmærksom på, at der er en 

tilsvarende højere rentebærende gæld, der opvejer for den større enterprise value. På baggrund af vores 
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eksempel, kan det konstateres, at valget af regnskabspraksis omkring leasingkontrakter kan påvirke 

værdiansættelsen i praksis, idet der i høj grad tages udgangspunkt i den eksterne rapportering.   

10.2 Betydningen af ændringer i EBIT og EBITDA 

Bjarne Iver Jørgensen påpeger i det udførte interview, at værdiansættelsesprocesser i praksis oftest 

indledes med en beregning på baggrund af anvendelsen af DCF-modellen, mens værdiansættelsen ender 

med at tage udgangspunkt i en multipel-tilgang. Dette skyldes ifølge Bjarne Iver Jørgensen, at DCF-

modellen har en tendens til at blive for teoretisk i praktiske situationer:69 

”Det er fordi du hurtigt kan teoretisere en DCF-model. Det er jo det rigtige, men det bygger også på en 

række assumptions. Du har en god fornemmelse af hvilken multipel der skal bruges på transaktionen, også 

er det selvfølgelig et spørgsmål om at normalisere dit EBITDA. Det er nemmere, og det rammer sjældent 

forkert i en EBIT eller EBITDA multipel, hvis du har fået normaliseret dit EBIT eller EBITDA. Det er min 

opfattelse, og det er desuden gennemskueligt for alle hvad det foregår.” 

Værdiansættelsesmetoden, der baserer sig på en multipel-tilgang, tager udgangspunkt i virksomhedens 

EBIT/EBITDA og en fastsat multiple på baggrund af investorens individuelle afkastkrav. Som resultat af 

analysen af forskellighederne i den eksterne rapportering ved IFRS 16 og IAS 17, fremkom det, at både EBIT 

og EBITDA steg markant i forbindelse med aktiveringen og passiveringen af de operationelle 

leasingkontrakter. Dette vil således påvirke værdiansættelsen af virksomheden. Multiplen kan fastsættes 

ved brug af nedenstående formel: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 =
1

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
 

Herefter findes værdien af virksomheden ved brug af følgende beregning: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

Det er vigtigt at påpege, at EBIT/EBITDA skal korrigeres for enkeltstående hændelser således, at det 

afspejler virksomhedens normalindtjening i form af en normaliseret/standardiseret værdi for henholdsvis 

EBIT og EBITDA.  

Multiple-metoden er således en relativ værdiansættelsesmetode, som sammenholder priser for 

sammenlignelige virksomheder. Dette giver en indikation af, hvilket niveau prisfastsættelsen af vores 

virksomhed skal give med hensyn til fastsættelse af multiple.  

                                                           
69 Se bilag 4 
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Nedenstående illustreres en multiple-beregning på baggrund af den eksterne rapportering ved 

eksemplerne vedrørende henholdsvis IFRS 16 og IAS 17. Eksemplet tager udgangspunkt i et afkastkrav på 

20% ved en multipel værdiansættelse med udgangspunkt i EBITDA. Med udgangspunkt i en multipel på 

baggrund af EBIT, vil investorens afkastkrav forventes at være lavere, idet der medtages flere 

omkostninger. Det vil sige, at det lavere EBIT-tal i forhold til EBITDA kompenseres ved, at der anvendes en 

forhøjet multipel: 

EBITDA Værdiansættelse 

Multiple-model IFRS 16     Multiple-model IAS 17   

EBITDA 36.000   EBITDA 24.000 

Afkastkrav 20,00%   Afkastkrav 20,00% 

        
Multiple 5,00   Multiple 5,00 

        
Enterprise value, EBITDA 180.000   Enterprise value, EBITDA 120.000 

-Rentebærende gæld (117.466)   -Rentebærende gæld (84.000) 

+Likvide beholdninger 10.000   +Likvide beholdninger 10.000 

=Værdi af egenkapital 72.534   =Værdi af egenkapital 46.000 
 

EBIT Værdiansættelse 

Multiple-model IFRS 16     Multiple-model IAS 17   

EBIT 8.045   EBIT 7.200 

Afkastkrav 4,47%   Afkastkrav 4,47% 

        
Multiple 22,37   Multiple 22,37 

        
Enterprise value, EBIT 180.000   Enterprise value, EBIT 161.098 

-Rentebærende gæld (117.466)   -Rentebærende gæld (84.000) 

+Likvide beholdninger 10.000   +Likvide beholdninger 10.000 

=Værdi af egenkapital 72.534   =Værdi af egenkapital 87.098 
 

Multiplen med udgangspunkt i EBITDA udgør 5, mens den tilsvarende multipel for EBIT udgør 22. Ved at 

gange de beregnede multipler på EBIT/EBITDA findes virksomhedens enterprise value, som udgør t.DKK 

180.000. For at finde værdien svarende til egenkapitalen, så fratrækkes finansielle aktiver samt finansielle 

forpligtelser, som i eksemplet består af den rentebærende leasinggæld og de likvide beholdninger.  

Ved sammenligning af beregninger anført i vores eksempel, fremgår det, at EBITDA-beregningen giver en 

højere værdiansættelse ved benyttelse af IFRS 16, mens EBIT-beregningen giver en højere værdiansættelse 

ved indregning efter IAS 17. Det kan konstateres, at ændringen af værdiansættelse altid vil være direkte 

afhængig af de foretagne afskrivninger og det anvendte afkastkrav. Det kan derimod ikke konkluderes, at 



Mikkel Morgenstjærne Jørgensen Afgangsprojekt – HD (R) Copenhagen Business School 
Rasmus Christiansen IFRS 16 – Leasing 8. maj 2019 

 
56 

værdiansættelsen ved en EBIT/EBITDA multipel-beregning altid vil være højest ved anvendelse af 

bestemmelserne i IFRS 16. På baggrund af ovenstående værdiansættelse, fremgår det, at det er muligt at 

påvirke værdiansættelsen ved en frivillig implementering af IFRS 16 både positivt og negativt. 

Resultatet af vores analyse og sammenligningen af værdiansættelse bekræftes af Bjarne Iver Jørgensen i 

interviewet:70 

”…. det er en kæmpe problematik lige nu, og jeg har også stået ved siden af værdiansættelseseksperter og 

professionelle regnskabsbrugere og været ude at tale med dem omkring det her, og de har rigtig svært ved 

at få hænderne rundt om det her. Sågar udtryk som ”the Wild West” er blevet brugt til nogle af de her 

møder, fordi man tænker, at de kloge narrer de mindre kloge. Dem der forstår IFRS 16 og kan udnytte de 

muligheder, der ligger i den enkelte transaktion, de vil også opnå en højere købs-/salgspris, end dem der 

ikke forstår eller har de rette rådgivere på IFRS 16.” 

Bjarne Iver Jørgensen har således erfaret, at eksperter inden for værdiansættelse har store problemer med 

at gennemskue indholdet af IFRS 16. Det er således en mulighed for de sælgere, der har et godt kendskab 

til anvendelsen af IFRS 16 at få en højere værdiansættelse ved en frivillig implementering af IFRS 16, på 

trods af, at ændringen i anvendt regnskabspraksis ikke burde have en indflydelse. 

Bjarne Iver Jørgensen påpeger, at han i praksis har set handler ske ved en multipel beregning på enten 

EBIT/EBITDA samt, at de tilfælde hvor dette har været sket i praksis har været i virksomheden med en 

privat kapitalfond, der ejer hele eller dele af aktiekapitalen. Fordelene ved en eventuelt frivillig 

implementering af IFRS 16 til Årsregnskabsloven ses derfor ofte i disse situationer, hvor virksomheden ejes 

af kapitalfonde eller andre virksomheder bestående af mange investorer, idet disse oftest vægter EBIT og 

EBITDA højest i værdiansættelsesprocessen.  

Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsen omtalte ligeledes sine forventningerne til de virksomheder, som 

kunne have en interesse i at frivilligt tilvælge IFRS 16 til den anvendte regnskabspraksis. Han lagde her vægt 

på, at han ikke forventede specifikke virksomhedstyper eller brancher frivilligt vil tilvælge IFRS 16 generelt. 

Jan-Christian Nielsen havde dog modtaget henvendelser fra forskellige virksomheder omkring muligheden 

for at forskyde væsentlige omkostninger længere ned i resultatopgørelsens poster og således forøge sit 

EBIT samt EBITDA. Han har i forbindelse hermed en klar forventning om, at muligheden for at påvirke 

virksomhedens EBIT og EBITDA vil medføre, at der er en række virksomheder, der frivilligt vil tilvælge IFRS 

16 på bekostning af de nuværende bestemmelser i IAS 17.  
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10.3 Spekulation af leasingkontrakternes indhold  
Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsens afdeling for regnskabskontrol italesatte, at han har erfaret, at 

både virksomheder samt leasinggivere spekulerer i at indgå leasingkontrakter, der kan betragtes som 

operationel leasing og dermed undgås indregningskravet af aktivet og den tilhørende forpligtelse i 

balancen. Formålet med indgåelsen af disse kontrakter er, at virksomhederne kan forbedre netop de 

regnskabsposter og nøgletal i regnskabet som er essentielle for deres kontrakter og aktionærer. Dette 

kunne eksempelvis være, at virksomheden ønskede at forbedre deres soliditet og deres afkastningsgrad, 

hvilket vil være muligt ved, at man i stedet for at købe et aktiv, indgik en leasingkontrakt med en kort 

leasingperiode som ikke svarede til aktivets levetid, og som dermed ville kunne anses som operationel i 

henhold til IAS 17.  

Ved implementering af den nye leasingstandard IFRS 16, så sondres der ikke længere mellem henholdsvis 

operationelle og finansielle leasingkontrakter, og det vil dermed være sværere for virksomheder at 

spekulere i disse leasingkontrakter for at undgå en eventuel indregning. Jan-Christian Nielsen har dog en 

klar forventning om, at der ved aflæggelse efter bestemmelserne i IFRS 16 i stedet vil fokuseres på de 

kortfristede leasingkontrakter med en leasingperiode på under 12 måneder, idet disse fortsat vil skulle 

behandles efter samme metode som operationelle leasingkontrakter efter IAS 17. I forbindelse hermed, 

henviser han til, at leasingydelserne for virksomheder, der vil omlægge aktivernes leasingperioder til at 

omfatte mindre end 12 måneder vil stige markant, idet leasinggivers forretningsmæssige risici forøges som 

resultat af den forkortede leasingperiode. Jan-Christian Nielsen konstateres heraf, at implementeringen af 

IFRS 16 formentlig vil reducere spekulationen i leasingkontrakternes formaliteter og indhold betragteligt, 

men samtidig også, at der ikke sker en fuldstændig eliminering af spekulationen. Der vil formentlig fortsat 

være flere virksomheder, som ønsker at indgå leasingkontrakter, der ikke skal indregnes i balancen. Jan-

Christian påpeger, at man kunne forestille sig en situation, hvor virksomhederne ønsker at betale en højere 

leasing ydelse for at indgå en kontrakt, som strækker sig under 12 måneder for at undgå denne indregning. 

Dette kunne eksempelvis skyldes, at virksomhederne i henhold til kontrakter med kunder eller leverandører 

er forpligtet til at have en given soliditetsgrad og, at deres fremmedkapital dermed ikke må overstige deres 

egenkapital inden for et bestemt parameter. En indgåelse af disse kortere leasingkontrakter vil alt andet 

lige medføre, at leasingselskabet vil tage en højere pris for aktivet, idet de skal ud og finde en anden leasing 

tager i den øvrige periode, hvilket medfører en større omkostning for den givne virksomhed. Der vil dog 

formentlig være tilfælde hvor dette alternativ vil være en billigere løsning end at indgå en leasingkontrakt 

med krav om indregning, hvor man som følge heraf ikke opfylder kravene i en given kontrakt med en 

interessent. Det kan dermed konstateres, at graden af spekulation forventes at blive mindsket ved 
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implementering af IFRS 16, men bestemmelsen om undtagelse for kortfristede leasingkontrakter vil fortsat 

give anledning til et spekulationselement.   

11. Administrative byrder 

Som tidligere beskrevet, vil en ændring af virksomhedens anvendte regnskabspraksis til at omfatte 

behandling af leasingkontrakter efter bestemmelserne angivet i IFRS 16 påføre virksomheden yderligere 

administrative byrder. Den praktiske bogføring af leasingtransaktionerne vil blive mere kompleks og 

tidskrævende ved indregning i balancen sammenholdt med alternativt at driftsføre ydelserne. Herudover 

skal der foretages stillingtagen til virksomhedens alternative lånerenter, såfremt der i den pågældende 

leasingkontrakt ikke er oplyst en interne rente eller denne ikke kan opgøres pålideligt. Det subjektive skøn 

af leasingperiodens varighed ved leasingkontrakter med uopsigelighed og forlængelsesoptioner, typisk 

leasing af ejendomme, forventes af Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsen at skabe betydelige 

praktiske udfordringer ved indregning og måling.  

Ifølge Jan-Christian Nielsen vil en implementering af IFRS 16 medføre, at der opstå en nødvendighed for 

virksomhederne med henblik på anskaffelse eller udvidelse af et specifikt system, der kan håndtere 

indregningen og målingen af leasingkontrakter. Han påpeger i forbindelse hermed, at dette kan være en 

særdeles omkostningsfuld etableringsproces for virksomhederne. Dette understøttes ligeledes af Bjarne 

Iver Jørgensen fra Deloitte ved følgende citat:71 

”.. hvis du eksempelvis er en kapitalfondsejet virksomhed og du gerne vil have et større EBITDA, så er det en 

større administrativ byrde at indregne dine leasingkontrakter i en IFRS 16 verden. Du skal eventuelt have et 

system, der kan håndtere den regnskabsmæssige behandling. Det er helt klart en betydelig byrde, som 

bliver pålagt disse virksomheder.” 

Der er således enighed blandt Jan-Christian Nielsen og Bjarne Iver Jørgensen angående denne betydelig 

administrative byrde, i form af systemskift samt ny intern procedure for den bogføringsmæssige 

behandling, som virksomhederne pålægges ved en frivillig implementering af IFRS 16.  

Den forøgede kompleksitet i virksomhedernes leasingtransaktioner og heraf benyttede systemer, må 

antages, i høj grad, at påvirke revisorernes tidsforbrug ved revisionen af leasingkontrakterne. Hertil 

forekommer det også, at der i nogle tilfælde kan være væsentlige skøn involveret i forbindelse med aktivets 

afskrivningsperiode, anvendte alternative lånerenter, leasingperioder samt revurdering af restforpligtelsen. 

Revisor kan ligeledes været nødsaget til at lave mere omfattende nedskrivningstest af aktiverne som 
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kontrol. Et forholdsmæssigt større tidsforbrug hos virksomhedens revisor vil resultere i en større 

fakturering, som belaster virksomhedens resultatopgørelse i form af forøgede administrative omkostninger.  

Bjarne Iver Jørgensen frembringer en væsentlig pointe vedrørende virksomhedernes interne 

rapporteringsprocesser i interviewet:72 

”.. den måde man styrer sin virksomhed på, altså hvor man har afdelingsledere, du kunne også kalde det 

cost-center ansvarlige, der sidder med budgetter og eventuelt bonus mål på lige præcis sit delresultat. Den 

styring har man været vant til at have, altså virksomhedens interne styring, i en verden uden en IFRS 16 

betragtning. Man kender tallene, og man har budgetteret med tal, der ikke er tilpasset IFRS 16” 

En anden væsentlig administrativ byrde for virksomheder, der frivilligt foretager implementering af IFRS 16 

vil derfor være tilpasningen af forholdet til den interne rapportering i virksomheden. Udarbejdede 

budgetter og økonomistyringsmodeller vil være aflagt i overensstemmelse med principper fra 

leasingstandarden IAS 17 med et historisk perspektiv. Afdelingsledere i virksomhedens enkelte divisioner 

kan endvidere være bonusaflønnet på baggrund af et anvendt delmål, som eventuelt kunne være 

EBIT/EBITDA. En overgang fra at indregne og måle leasingkontrakter efter IAS 17 til indregning og måling 

efter gældende bestemmelserne anført i IFRS 16 vil derfor i væsentligt omfang påvirke virksomhedens 

interne rapportering for de enkelte afdelingsledere.  

Bjarne fortsætter med at uddybe udfordringerne omkring påvirkning på den interne rapporteringsproces 

for virksomhederne i interviewet:73 

”.. hvis du vælger at implementere IFRS 16 nu, så er det jo ikke givet, at det skal følge din interne 

rapportering, og hvis det ikke skal, så vil dine administrative byrde stige yderligere, fordi du stadigvæk skal 

have styr på dine IAS 17 tal og dermed dine ÅRL tal. Det tror jeg der er mange, der vil vælge ikke at gøre, 

altså at gå ”full” IFRS 16. Det betyder også, at du skal hen og lave nye budgetter og den måde du styrer din 

virksomhed på, og cost-center ansvarlige skal også mentalt ind i en IFRS 16 verden.” 

Der kan således opstå to forskellige scenarier i forbindelse med overgangen af den eksterne rapportering til 

IFRS 16. Det er ikke en selvfølge, at et tilvalg af IFRS 16 til den eksterne rapportering ligeledes kræver et 

tilvalg af bestemmelserne til den interne rapportering. En virksomhed kan enten vælge at implementere 

IFRS 16 fuldt ud til anvendelse både for interne og eksterne rapporteringsformål. Alternativt kan IFRS 16 

implementeres udelukkende til brug for den eksterne rapportering.  
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Under forudsætning af, at en pågældende virksomhed vælger at implementere IFRS 16 fuldt ud til brug i 

den interne rapportering, så opstår der en række betydelige udfordringer. Udarbejdelsen, kontrollen og 

opfølgningen vedrørende budgetterne skal tilpasses til den nye fremgangsmåde for håndtering af 

leasingkontrakter. Leasingydelserne kan ikke længere blot føres i resultatbudgettet som hidtil, men der skal 

foretages indregning af leasingaktiv og –passiv, som udelukkende belaster resultatbudgettet i form af 

foretagne afskrivninger og den beregnede renteandel af leasingydelsen. Udover selve beløbsændringen i 

resultatbudgettet, så medtages renter og afskrivninger oftest på andre linjer, hvorved forskellige 

delresultater påvirkes væsentligt mere end det samlede resultat. Angående afdelingsledere, som oftest er 

bonusaflønnet med udgangspunkt i et særligt delmål i resultatbudgettet, så skal der foretages en vurdering 

om, hvorvidt der skal ske en tilpasning af den procentvise bonusaflønning i henhold til dette delmål som en 

afledt effekt af implementering af IFRS 16. Det ses oftest i praksis, at delmålet kan tage udgangspunkt i EBIT 

eller EBITDA som vil blive markant forøget ved overgang til IFRS 16 således, at det er nødvendigt at tilpasse 

bonusaflønningsprocenten under hensyntagen til den kunstigt voksende ebit/ebitda. Såfremt 

virksomheden ikke er opmærksomme på disse ændringer i resultatbudgettets delposter, så vil deres 

personaleomkostninger forøges som resultat heraf.  

En så omfangsrig ændring af den interne rapportering, vil ifølge Bjarne Iver Jørgensen være svær at 

håndtere for virksomhederne, der aflægger efter Årsregnskabsloven med brug af IAS 17:74 

”Det ved vi bliver rigtig svært, fra dem der allerede er ”full” IFRS, og det er præcis det samme ÅRL 

aflæggerne vil få hvis de vælger at tilvælge IFRS 16. Mange af de virksomheder der kunne finde på at gøre 

det er ikke nødvendigvis så gearet som de virksomheder der aflægger deres årsrapport efter IFRS, og gearet 

på den måde, hvor de har en økonomifunktion, som har et kompetence niveau, det rigtige 

rapporteringsapparat og måske også tid til at håndtere det her.” 

Det kan dermed konstateres, at det bliver en væsentlig udfordring at implementere IFRS 16 fuldt ud i den 

interne og eksterne rapportering for regnskabsklasse B og C, idet en betydelig del af disse virksomheder 

simpelthen ikke besidder de tilstrækkelige ressourcer til at håndtere ændringen i processerne.  

Med udgangspunkt i et tilvalg af IFRS 16 til den eksterne rapportering, mens bestemmelserne anført i IAS17 

bibeholdes til brug for den interne rapportering, opstår der en række andre væsentlige udfordringer. Der vil 

opstå uoverensstemmelser mellem virksomhedens interne budgetterede præstationer og de realiserede 

præstationer jævnfør den endelige reviderede årsrapport. Hertil kommer det, at virksomhedens 

administrative medarbejdere er nødsaget til at bruge tid og kræfter på at holde styr på hver 

                                                           
74 Se bilag 4 



Mikkel Morgenstjærne Jørgensen Afgangsprojekt – HD (R) Copenhagen Business School 
Rasmus Christiansen IFRS 16 – Leasing 8. maj 2019 

 
61 

leasingkontrakts indregning og måling med udgangspunkt i både en operationel og finansiel tilgang. Dette 

skaber større administrative byrder og kan i sig selv skabe forvirring og danne grundlag som en potentiel 

fejlkilde i rapporteringsprocesserne. Endvidere kan der stilles spørgsmålstegn ved anvendelse af respektive 

delmål med henblik på bonusaflønning af forskellige afdelingsledere ved intern rapportering efter IAS 17. 

Såfremt det vurderes, at IFRS 16 er den mest retvisende metode til at præsentere og måle virksomhedens 

resultat, mens denne metode samtidig anvendes i virksomhedens eksterne rapportering, bør 

bonusaflønningen dermed ikke have sit udgangspunkt heri?  

På baggrund heraf, kan det konstateres, at virksomhederne, der frivilligt tilvælger IFRS 16, vil opleve 

udfordringer i forbindelse med den interne rapportering både, hvis de vælger at implementere IFRS 16 fuldt 

ud eller delvist ved brug for ekstern rapportering. Desuden kan der opstå situationer, hvor 

virksomhedernes økonomifunktion ikke er gearet tilstrækkeligt til at kunne håndtere en fuld eller delvis 

implementering af IFRS 16. Der kan være tilfælde, hvor virksomheden udelukkende har mulighed for at 

implementere IFRS 16 delvist, idet der ved udarbejdelsen af den eksterne årsrapport opnås assistance fra 

revisoren.   

11.1 Koncernrapportering  
Såfremt en modervirksomhed aflægger sin årsrapport efter IFRS-standarderne, er det et krav, at 

modervirksomheden aflægger et koncernregnskab, hvor dattervirksomhederne skal konsolideres efter 

samme anvendte regnskabspraksis som modervirksomheden jf. IFRS 10, pkt. 19:75 

”Modervirksomheder skal udarbejde koncernregnskaber ved anvendelse af ensartet regnskabspraksis for 

ensartede transaktioner og andre begivenheder under samme omstændigheder.” 

Et væsentligt element i denne definition består i, at alle konsoliderede regnskaber fra datterselskaberne 

skal aflægges efter ensartede regnskabspraksis som for moderselskabet. Dette medfører således, at en 

dansk virksomhed, der aflægger årsrapport efter Årsregnskabsloven, vil skulle korrigere sine regnskabstal i 

forbindelse med konsolideringen i modervirksomhedens udarbejdede koncernregnskab. I forhold til 

indregning af leasingkontrakter betyder det konkret, at virksomheden vil skulle lave en ny beregning, hvor 

samtlige af dens operationelle leasingkontrakter skal omgøres til indregnede finansielle leasingkontrakter. 

Det skal dog anføres, at virksomheden kan undlade omgørelsen, såfremt leasingkontrakter opfylder IFRS 

16’ to generelle undtagelsesbetingelser i form af kortfristede leasingkontrakter med en løbetid under 12 

måneder samt leasingkontrakter omfattende et aktiv, hvis nypris har en lavere værdi end USD 5.000. De 

administrative byrder i forbindelse med en sådan omregning af leasingkontrakterne er af særlig betydning 
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for den enkelte virksomhed afhængigt af antallet af indregnede operationelle leasingkontrakter. Det 

vurderes derfor særligt logisk, i denne sammenhæng, at virksomhedens ledelse bør overveje, om der 

frivilligt skal tilvælges bestemmelserne anført i IFRS 16 til den anvendte regnskabspraksis for at lette de 

administrative byrder. Dette understreges af Bjarne Iver Jørgensen:76  

”.. de åbenlyse muligheder, hvilke jeg også har set i praksis er, hvor virksomheden rent praktisk også 

beregner IFRS 16 af andre grunde, typisk rapportering til en udenlandsk modervirksomheden af en eller 

anden form, så du slipper for at dobbelt accounte.” 

Bjarne Iver Jørgensen beskriver, ved ovenstående citat, den oplagte mulighed for et frivilligt tilvalg af IFRS 

16, hvis regnskabstallene dette medfører alligevel skal beregnes og rapporteres til en modervirksomhed, 

der aflægger efter IFRS-standarderne. Han henviser samtidigt til, at han har set praktiske eksempler herpå. 

Dette forhold vil både ses for danske virksomheder, som er ejede med bestemmende indflydelse af en 

udenlandsk koncern, som aflægger regnskab efter IFRS eller alternativt, at de er ejede med bestemmende 

indflydelse af et selskab, der er børsnoteret på den danske børs.  

Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsen har udarbejdet det fremsatte lovforslag, som blev vedtaget af 

folketinget den 20. december 2018. I vores interview, forklarede han, at den primære årsag til det 

fremsatte lovforslag primært begrundes i, at man ønskede, fra Erhvervsstyrelsens side, at lette de 

administrative byrder for virksomheder, der er underlagt koncernrapportering med et moderselskab, som 

aflægger sin årsrapport efter IFRS-standarder. Han fortæller endvidere, at han allerede har fået en masse 

henvendelser samt set praktiske eksempler på virksomheders frivillige implementering af IFRS 16 som følge 

af koncernrapportering til modervirksomhed med udgangspunkt i IFRS-standarderne.  

Det kan på baggrund af lovens oprindelige formål samt de udførte interviews konstateres, at en 

implementering af IFRS 16 ikke i alle tilfælde påfører virksomheden yderligere administrative byrder. I 

tilfælde, hvor der foretages koncernrapportering til modervirksomhed efter IFRS-standarder, sker der 

således en reduceringen af virksomhedens administrative byrder, idet der ikke længere skal foretages 

omregning af virksomhedens årsrapport på baggrund af en anden anvendt regnskabspraksis.  

12. Vurdering af fordele og ulemper ved implementering af IFRS 16 

På baggrund af vores udførte analyse, kan det konstateres, at en frivillig implementering af IFRS 16 har 

betydninger for den aflagte årsrapport, nøgletalsanalyser heraf samt værdiansættelsesprocessen. Vi har 
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opstillet en model, der giver et overordnet overblik over de fordele og ulemper, der opstår ved en frivillig 

implementering af IFRS 16.77 

Ændringerne i den eksterne årsrapport består i, at virksomhedens resultatopgørelsen påvirkes ved at 

afholdte omkostninger forskydes længere ned i resultatopgørelsen, hvormed der reporteres med et højere 

EBIT og EBITDA. Hertil kommer det, at resultateffekten på bundlinjen stort set er uændret. Dette skyldes 

voksende afskrivninger og finansielle omkostninger som resultat af denne forskydning. Bundlinjen vil 

udelukkende opleve en midlertidig forskydning henover leasingperioden og aktivets økonomiske levetid. 

Den midlertidige forskydning skyldes, at renten allokeres henover leasingperioden med en konstant 

rentesats på baggrund af en faldende leasingforpligtelse.  

Virksomhedens balance påvirkes ligeledes af det frivillige tilvalg af IFRS 16, da der sker indregning og måling 

af relativt flere leasingkontrakter sammenholdt med IAS 17. Dette øger virksomhedens anlægsaktiver samt 

gældsforpligtelser, som dermed forøger virksomhedens samlede balancesum. Pengestrømsopgørelsen i 

den eksterne årsrapport oplever ændringerne i præsentationen, idet leasingydelserne omklassificeres fra 

pengestrømme fra driftsaktivitet til pengestrømme fra finansieringsaktivitet.  

Forskellen i den eksterne rapportering har en betydning for de udarbejdede nøgletalsanalyser. Ved en 

frivillig implementering af IFRS 16, så vil overskudsgraden forøges som resultat af en voksende EBITDA. 

Afkastningsgraden vil som udgangspunkt blive påvirket negativt af den frivillige implementering, da 

aktivernes omsætningshastighed mindskes på grund af den forøgede balancesum. Den forbedrede 

indtjeningsevne er således ikke tilstrækkelig til at opveje for den forværrede omsætningshastighed på 

aktiverne. En særlig væsentlig ulempe i nøgletalsudviklingen består af den faldende soliditetsgraden. Når de 

operationelle leasingkontrakter optages i balancen, så øges den samlede aktivsum, men dette sker på 

baggrund af finansieret ved fremmedkapital, hvormed soliditetsgraden falder som resultat af den større 

finansielle risiko. På baggrund af vores analyse af låneaftaler, fremkom det, at långivere anvender en række 

forskellige nøgletal til at supplere vurderingen af soliditetsgraden. Et betydeligt anvendt nøgletal i 

forbindelse hermed udgøres af den EBITDA-baserede leverage ratio. Dette nøgletal vil, modsat af 

soliditetsgraden, kunne forbedres ved en frivillig implementering af IFRS 16 som resultat af en voksende 

EBITDA. Nøgletallet, egenkapitalens forrentning, påvirkes ved en midlertidig forskydning gennem 

leasingperioden, idet der indregnes en renteomkostning baseret på en konstant rente af en faldende 

leasingforpligtelse. Aktionærernes afkastprocent vil dermed være lavere i begyndelsen af leasingperioden 

ved benyttelse af IFRS 16, hvormed afkastprocenten vil være større i slutningen af den indgåede 
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leasingkontrakt. Dette skyldes, at de allokerede renteomkostninger ved indregnede leasingkontrakter har 

et degressivt forløb, mens operationelle leasingkontrakter belaster resultatopgørelsen lineært i 

leasingperioden i form af de afholdte leasingydelser. 

Med udgangspunkt i analysen af værdiansættelsen, kan det konstateres, at der ved en frivillig 

implementering af IFRS 16 er mulighed for at påvirke værdiansættelsen på trods af, at egenkapitalens værdi 

teoretisk set bør være uændret, når der udelukkende er tale om en ændring i virksomhedens anvendte 

regnskabspraksis. Potentielle investorer oplever i praksis at blive vildledt af ændringerne i EBIT/EBITDA 

samt ved opgørelsen af det frie cash-flow og den rentebærende gæld i værdiansættelsesprocessen. 

Såfremt den gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) er højere end den anvendte diskonteringsrente ved 

indregning af leasingforpligtelsen, så vil der ved beregning efter DCF-modellen opnås en lavere 

værdiansættelse ved IFRS 16. Dette skyldes, at den forøgede rentebærende gæld overstiger de større frie 

cash-flow i pengestrømsopgørelsen. WACC’en vil som udgangspunkt altid overstige den af virksomheden 

anvendte diskonteringsrente. 

Investorer og analytikere forsøger ofte at reformulere den eksterne årsrapport således, at de operationelle 

leasingkontrakter indregnes i balancen og behandles på samme måde som finansielle leasingkontrakter. 

Reformuleringen af årsrapporten vil som udgangspunkt ske på baggrund af den oplyste note omkring 

leasingforpligtelser. Notens oplysninger er dog oftest baseret på nominelle værdier, hvormed investor er 

nødsaget til at estimere en anvendelig diskonteringsrente på egen hånd. Dette kan betyde, at investor, 

afhængigt af den estimeret diskonteringsrente, over- eller underestimerer værdien af virksomhedens 

indgåede leasingkontrakter. Det kan dermed ikke konstateres, hvorvidt den frivillige implementering af IFRS 

16 er fordelagtigt eller ej med henblik på at opnå den størst mulige værdiansættelse på baggrund af DCF-

modellen. Dette vil altid afhænge af den konkrete situation.  

Det viser sig i praksis, at virksomhedshandler også baseres på en multipel værdiansættelsesmetode. 

Værdiansættelsesmetoden baseret på en multipel tilgang tager sit udgangspunkt i EBIT eller EBITDA, 

hvormed værdien af denne multipliceres med en faktor, som er fastsat på baggrund af investor individuelle 

afkastkrav. I de konkrete situationer, hvor en pågældende virksomhed handles på baggrund af denne 

værdiansættelsesmetode, så vil det være yderst fordelagtigt at indregne leasingkontrakter efter IFRS 16, 

idet der her opnås en højere værdi af egenkapitalen. Dette forudsætter naturligvis, at investor ikke formår 

at korrigere for leasingkontrakterne ved fastsættelsen af afkastkravet og dermed den anvendte multipel.  

En betydelig ulempe ved implementeringen af IFRS 16 består i de administrative byrder, der opstår i 

forbindelse hermed. Den regnskabsmæssige behandling af de indgåede operationelle leasingkontrakter vil 

blive relativt mere omfangsrig og kompleks for virksomhedens økonomifunktion at håndtere. Hertil må 
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ligeledes antages et forventet større tidsforbrug for virksomhedens revisor, hvilket bidrager til større 

omkostninger for virksomheden. Såfremt en pågældende virksomhed opererer med leasingkontrakter i et 

vist omfang, så kan det være nødvendigt for virksomheden at anskaffe sig et specifikt system, der kan 

håndtere den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakterne. Denne systemudvidelsen kan være 

yderst omkostningsfuld for virksomheder at etablere i form af køb af software samt oplæring af relevante 

medarbejdere.  

Det frivillige tilvalg af IFRS 16 medfører samtidig uoverensstemmelser mellem henholdsvis den eksterne 

rapportering og den interne rapportering. Dette skyldes, at virksomhedens interne økonomifunktion er 

vant til at håndtere eksempelvis budgetter, omkostningsallokeringer samt optimeringsberegninger ved, at 

leasingydelsen fratrækkes i driftsresultatet før renter og afskrivninger. I forbindelse med implementeringen 

af IFRS 16 i virksomhedens eksterne årsrapport, så er virksomheden ikke nødsaget til at implementere 

bestemmelserne i den interne rapporteringsproces. Dette betyder således, at der kan opstå to forskellige 

scenarier. Det første scenarie, hvor virksomheden vælger at implementere IFRS 16 i den interne 

rapportering, medfører væsentlige ændringer i den måde virksomheden hidtil har arbejdet med 

økonomistyring. Virksomheden vil være nødsaget til at foretage en markant tilpasning af dens forskellige 

budgetmodeller, omkostningsallokeringsmetoder samt øvrige økonomistyringsværktøjer. Bjarne Iver 

Jørgensen understregede i forbindelse hermed, at dette har været en stor udfordring for de børsnoterede 

virksomheder, der allerede har implementeret den nye international leasingstandard IFRS 16 fuldt ud.  

Det ses ofte i praksis, at afdelingsledere har en bonusaflønningsaftale med udgangspunkt i faktorer såsom 

EBIT eller EBITDA. Implementeringen af IFRS 16 vil pr. definition øge disse to linjer i resultatopgørelsen, 

hvormed den enkelte afdelingsleders bonusaflønningsgrundlaget stiger på et ”falsk” grundlag, idet 

omkostningerne ikke forsvinder, men blot forskydes længere ned i resultatopgørelsen til afskrivninger og 

renteomkostninger. Såfremt virksomheden ikke er opmærksomme på at vurdere behovet for regulering af 

bonusaflønningsprocenten som direkte resultat heraf, så vil virksomhedens personaleomkostninger vokse 

uden, at der generes en tilsvarende form for merindtjening. Dette vurderes yderst uhensigtsmæssigt fra 

virksomhedens perspektiv. Det andet scenarie, hvor virksomheden ikke vælger at implementere 

bestemmelserne i IFRS 16 i den interne rapporteringsproces, så opstår der en række andre udfordringer for 

virksomheden. En væsentlig ulempe består i den asymmetri, der naturligt vil opstå mellem virksomhedens 

interne og eksterne rapportering. Denne asymmetri kan give anledning til fejlkilder, idet virksomhedens 

økonomifunktion skal behandle samtlige leasingkontrakter efter forskellige bestemmelser i henholdsvis IAS 

17 og IFRS 16 samtidigt. Asymmetrien bidrager ligeledes til, at der forekommer uoverensstemmelser 
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mellem de realiserede præstationer jævnfør årsrapporten og de udarbejdede budgetter samt øvrige 

interne økonomistyringsværktøjer.    

12.1 Nytteværdien for virksomhedens regnskabsbrugere 
Både Årsregnskabsloven og IFRS bygger på det formueorienteret regnskabsparadigme, hvor balanceposten 

har det primære fokus for regnskabsbruger. Implementeringen af IFRS 16 vil medføre, at årsrapporten i 

højere grad opfylder det formueorienteret regnskabsparadigmes betingelser. Under hensyntagen til det 

faktum, at standardsætter gennem lovgivning fokuserer på det formueorienteret regnskabsparadigme, må 

det antages, at nytteværdien for regnskabsbrugeren her er størst:78 

”.. Så hvis man siger, at det er det paradigme vi måler op imod, det kan man jo så have sine holdninger til 

om det er den rigtige måde at aflægge regnskab efter, men det er i hvert fald den vej udviklingen er gået 

henaf hvis vi kigger på standardsætter, og det er i min optik standardsætter, der bestemmer hvad det 

retvisende billede er.” 

Fordelen ved implementering af IFRS 16 for relevante regnskabsbrugere består i, at disse ved gennemgang 

af regnskabet opnår et fuldt overblik over de samlede aktiver, som virksomheden kontrollerer og de hertil 

hørende gældsforpligtelser. Bjarne Iver Jørgensen bekræfter ligeledes, at IFRS 16 giver et mere retvisende 

og sammenligneligt grundlag:79  

”Så der er ingen tvivl om at på det niveau så giver IFRS 16 et mere retvisende billede af regnskabet, hvor du 

fremhæver de aktiver som virksomheden faktisk kontrollere, de fremgår nu af balancen, og også en 

kontraktuel gæld. Man har altså forpligtet sig til at betale disse penge, og hvorfor skal sådan en gæld ikke 

fremgå af balancen når en almindelig bankgæld skal fremgå af balancen, det er trods alt også nogle penge 

man har forpligtet sig til at betale tilbage.” 

Der opstår således en større lighed mellem leasing og øvrige mulige finansieringsmuligheder i 

virksomhedens eksterne rapportering. Dette bidrager til en forøget gennemsigtighed for 

regnskabsbrugerne, der opnår et forbedret beslutningsgrundlag.   

                                                           
78 Se bilag 4 
79 Se bilag 4 
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13. Potentielle frivillige tilvælgere af IFRS 16 

13.1 Kapitalfonde 

Bjarne Iver Jørgensen påpegede i det udførte interview, at han havde praktiske erfaringer med 

kapitalfondes betydelige fokus på EBIT og EBITDA som delpost i resultatopgørelsen:80  

”.. Det er ren skalteskjul og tilbage til kommentaren om, at regnskabspraksis ikke kan ændre på en 

værdiansættelse osv. Ingen tvivl om at der er mange virksomheder der vil se meget mere ”lækre” ud i en 

IFRS 16 verden, og specielt kapitalfonde elsker jo EBITDA niveauer.”  

 Lars Thorup, partner hos Clearwater International, som yder rådgivning ved køb og salg af virksomheder, 

henleder ligeledes sin opmærksomhed på, at kapitalfondene ofte operer med en multipel 

værdiansættelsesmetode med udgangspunkt i EBITDA. Han udtaler i forbindelse hermed:81 

”.. For sunde virksomheder i segmentet fra DKK 20-150 mio. i indtjening, så kan det være alt fra 5x EBITDA i 

bunden til tocifrede EBITDA-multipler i toppen. De højeste priser betales ikke overraskende for 

vækstvirksomheder, da det ultimativt er den fremtidige indtjening, en kapitalfond betaler for.” 

På baggrund af kapitalfondenes betragtelige fokus på EBIT og EBITDA samt multiple 

værdiansættelsesmetoder, vurderes det særligt interessant at foretage en frivillig implementering af 

bestemmelserne anført i IFRS 16. Dette gælder for virksomhedsejerne, som forventer at skulle realisere 

deres aktier inden for en årsrække og i forbindelse hermed ønsker at tiltrække kapitalfondenes 

opmærksomhed. Det kan også være tilfælde, hvor man af strategiske hensyn ønsker at inddrage en 

kapitalfond i ejerkredsen med henblik på at sikre en større fremtidig økonomisk vækst. Kapitalfonde er 

netop specialiseret i at opkøbe potentielle eksisterende virksomheder, hvorefter vækstmulighederne 

forøges markant som resultat af kapitalfondens deltagelse i virksomhedsdriften samt hertil eventuelle 

kapitalindskud til brug for at realisere væsentlige vækststrategier. Endvidere må det forventes, at en 

betydelig række af danske virksomheder, som allerede har en kapitalfond i ejerkredsen vil foretage et 

frivilligt tilvalg af IFRS 16. Dette har en direkte tilknytning til leasingstandardens positive indvirkning på EBIT 

og EBITDA.  

13.2 Virksomheder underlagt koncernrapportering efter IFRS 
Som tidligere beskrevet, fremkom det tydeligt under begge de to foretagne interviews, at det stærkt 

forventes, at størstedelen af de virksomheder, som er underlagt rapporteringspligt til en modervirksomhed, 

                                                           
80 Se bilag 4 
81 Dansk Mode & Textil, ”Kapitalfonde har øje på danske modevirksomheder”, 2017 
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der aflægger sin årsrapport efter IFRS-standarderne, vil tilvælge IFRS 16 til sin anvendte regnskabspraksis, 

idet det frivillige tilvalg bidrager til færre administrative byrder samt heraf omkostninger for virksomheden. 

Dette kommer således til udtryk ved det faktum, at virksomheden ikke længere vil være nødsaget til at 

indregne og holde styr på de indgåede leasingkontrakter efter de angivne bestemmelser i både IAS 17 og 

IFRS 16 samtidigt.  

Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsen påpegede i forbindelse hermed, at den primære årsag til 

lovforslagets udarbejdelse skyldtes, at man fra Erhvervsstyrelsen side netop ønskede at lette de 

administrative byrder for disse virksomheder.  

13.3 Virksomheder under særlige omstændigheder 

Med udgangspunkt i vores udførte analyser samt foretagne interviews, vurderes det, at det frivillige tilvalg 

af bestemmelserne i IFRS 16 ikke er fordelagtige for specifikke brancher eller virksomhedstyper. Som nævnt 

i ovenstående afsnit, så er det relevant at vurdere en potentiel implementering af IFRS 16 for de 

virksomheder, som enten ønsker at tiltrække kapitalfonde eller er underlagt koncernrapportering til en 

modervirksomhed, der aflægger sin årsrapport efter IFRS-standarderne. Herudover vurderes muligheden 

for frivilligt at implementere IFRS 16 hensigtsmæssig for nogle enkeltstående virksomheder uafhængigt af 

dens type og/eller branche. 

Relevansen gælder for virksomheder, hvor ejerne ønsker eller planlægger at realisere sine aktier inden for 

en årsrække. Dette skyldes, at det ikke udelukkende er de tidligere beskrevne kapitalfonde, der fokuserer 

og interesserer sig for EBIT samt EBITDA. I vores udførte analyseafsnit, fremkom det, at det ofte ses i 

praksis, at værdiansættelsesprocessen ultimativt ender i en form for multipelmodel, da DCF-modellen har 

en tendens til at blive for teoretisk og uforståelig for både aktionærer og investorer. Den frivillige 

implementering af IFRS 16 bidrager til, at en pågældende virksomhed kan øge sit EBIT og EBITDA 

betragteligt, idet leasingkontrakterne udelukkende belaster resultatopgørelsen i form af foretagne 

afskrivninger og renteomkostninger. Effekten på bundlinjen er dog af beskeden karakter og varierer 

henover leasingperioden, imens den samlede effekt på bundlinjen over hele leasingperioden ultimativt er 

uændret. Det faktum, at indregning efter IFRS 16 medfører en degressiv belastning i resultatopgørelsen i 

form af faldende renteomkostninger af leasingydelsen bidrager til, at aktionærerne kunne finde det 

interessant i forbindelse med et foranstående salg. I en situation, hvor en pågældende virksomhed leaser et 

aktiv i en leasingperiode, der præcist modsvarer virksomhedens anvendte afskrivningsperiode, så vil 

virksomhedens bundlinje se bedre ud omkring slutningen af leasingkontrakten ved anvendelse af IFRS 16 

sammenholdt med bestemmelserne i IAS 17, som vil have en lineær resultatpåvirkning gennem 

leasingperioden, idet hele leasingydelsen føres i resultatopgørelsen. Det kunne således være interessant for 
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aktionærerne i en virksomhed i det tilfælde, hvor de ved leasingkontraktens indgåelse forventer at realisere 

sine aktier omkring leasingkontraktens ophør, da det så fremgår, at virksomheden performer bedre med 

henblik på bundlinjen. Dette skyldes dog udelukkende, at virksomhedens bundlinje i leasingkontraktens 

begyndelsen var forringet sammenlignet med alternativt at have indregning leasingkontrakten som 

operationel leasing med en lineær tilgang jævnfør IAS 17. 

Med udgangspunkt i det foretagne interview med Jan-Christian Nielsen, blev vi gjort opmærksom på det 

forhold, at der i erhvervslivet bliver spekuleret i leasingkontrakternes udformninger med henblik på at 

undlade kravet om indregning af aktivet og den dertilhørende forpligtelse i virksomhedens balance jævnfør 

bestemmelserne om finansielle leasingkontrakter i leasingstandarden IAS 17. Ved implementeringen af IFRS 

16, så sondres der ikke længere mellem henholdsvis operationelle og finansielle leasingkontrakter. Dette 

reducerer således muligheden for at spekulere i udformningen, da begge typer af leasingkontrakter 

behandles ensformigt. Som tidligere beskrevet, indeholder IFRS 16 to særlige undtagelser for, hvornår der 

ikke skal foretages indregning af leasingaktivet og –forpligtelsen i balancen og dermed hvornår, at der kan 

ske indregning efter bestemmelserne om operationel leasing ifølge IAS 17. Den første betingelse omkring 

low-value assets med en værdi under USD 5.000 vurderes ikke at give anledning til forhold omkring 

spekulation, idet værdien netop skal baseres på aktivets nypris i markedet. Den anden betingelse, der 

omhandler kortfristede leasingkontrakter med en løbetid på under 12 måneder, vurderes dog interessant i 

forbindelse hermed. Dette skyldes, at virksomheder med kortfristede leasingkontrakter, der efter 

bestemmelserne i IAS 17 vil blive klassificeret som en finansiel leasingkontrakt, kan undlade at indregne 

leasingaktivet og –forpligtelsen i balance ved frivilligt at implementere IFRS 16 og benytte sig af den 

omtalte undtagelse for kortfristede leasingkontrakter. På den måde kan en virksomhed rent teoretisk opnå 

en administrativ lempelse ved at implementere leasingstandarden IFRS 16. Spekulationen kommer her til 

udtryk ved, at der kommer et større fokus på netop denne undtagelse for både leasinggiver og leasingtager, 

der vil have en betydning for de indgående forhandlinger. Leasingtager vil kunne have en interesse for at 

forhandle en reducering af leasingkontrakternes leasingperioder med henblik på at undlade indregning i 

virksomhedens balance. Leasinggiver må forventes at kræve en højere rentesats og dermed en forøgelse af 

leasingydelserne for at imødekomme leasingtagers ønske. Dette skyldes, at en forkortelse af 

leasingperioden medfører større finansielle og driftsmæssige risici for leasinggiveren.  

Leverage ratio anvendes ofte af kreditinstitutter og øvrige långivere som supplement til soliditetsgraden 

med henblik på en samlet vurdering af en pågældende låntagers tilbagebetalingsevne og långivers 

finansielle risici i forbindelse hermed. Leverage ratio benyttes ofte som en finansiel covenant i forbindelse 

med udformningen af låneaftaler. Som tidligere påpeget, er en væsentlig anvendt version af leverage ratio 
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baseret på EBITDA. En frivillig implementering af IFRS 16 vil således give mulighed for en forbedring af dette 

nøgletal, såfremt EBITDA vokser relativt mere end virksomhedens gældsforpligtelser. Det skal dog påpeges, 

at virksomhedens soliditetsgrad falder ved implementering af IFRS 16, idet der indregnes et leasingaktiv, 

der er 100% finansieret ved fremmedkapital i form af leasingforpligtelsen. På baggrund heraf, så vurderes 

den frivillige implementering af IFRS 16 relevant for de virksomheder, hvor deres låneaftaler er omfattet af 

finansielle covenants i form af EBITDA-baserede leverage ratios. Dette gælder for de virksomheder, der i 

forvejen har en relativ høj soliditetsgrad således, at faldet i denne vurderes uvæsentligt for långiveren. 

Virksomhedens forbedring af sine leverage ratios kan først og fremmest bevirke, at virksomheden ikke 

kommer i strid med låneaftalens finansielle covenants, hvormed långiver ofte vil kunne kræve lånet indfriet 

øjeblikket. Endvidere kan en forbedring af EBITDA-baseret leverage ratio medfører, at virksomheden opnår 

en bedre kreditvurdering og dermed fremadrettet kan optage lån til en lavere rentesats.  

Vores undersøgelse har ligeledes givet anledning til at vurdere muligheden for frivilligt at implementere 

IFRS 16 for virksomheder, der har forskellige afdelingsledere, som er bonusaflønnet i forbindelse med 

delresultater som EBIT og EBITDA. Dette kunne eventuelt komme til udtryk ved, at virksomhedens ledende 

økonomifunktion vil forsøge at overtale ledelsen til at implementere IFRS 16 med det skjulte formål at øge 

sit eget personlige indtjeningsgrundlag. I forbindelse hermed, er det væsentligt, at ledelsen er opmærksom 

på de regnskabsmæssige konsekvenser som en implementering af IFRS 16 medfører. Såfremt EBIT og 

EBITDA forøges gennem den frivillige implementering af IFRS 16, så kræver det, at der foretages en 

nedsættelse af selve bonusaflønningsprocenten således, at denne anvendes som en kompenseringsfaktor 

til den regnskabsmæssigt forbedrende indtjeningsevne. Hvis ledelsen ikke er opmærksomme på de 

regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 16, så vil virksomhedens bundlinje 

reduceres med de større bonusudbetalinger, idet stigningen i EBIT og EBITDA udelukkende skyldes en 

forskydning af omkostningerne i resultatopgørelsen ved ændring af regnskabspraksis og dermed ikke et 

større indtjeningsniveau.  
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14. Konklusion 

På baggrund af vores opgave, kan det konkluderes, at betydningen af muligheden for frivilligt at 

implementere IFRS 16 som et tilvalg til Årsregnskabsloven i høj grad afhænger af de konkrete forhold i den 

enkelte virksomhed. Vores opgave har ikke givet anledning til at se hverken fordele eller ulemper for 

specifikke brancher samt virksomhedstyper. Implementeringen af IFRS 16 som alternativ til IAS 17 

medfører, at virksomheden skal indregne relativt flere leasingaktiver og –forpligtelser i balancen med to 

gældende undtagelser. Forskellen i den regnskabsmæssige behandling ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16 

medvirker til ændringer i væsentlige regnskabsposter, som har en indvirkning på de eksterne 

regnskabsbrugeres vurdering af virksomheden. Ved en frivillig implementering af IFRS 16, så opnår 

virksomheden et større EBIT og EBITDA i resultatopgørelsen, idet omkostningerne ved leasing flyttes til 

afskrivninger og renteomkostninger. Årets resultat på bundlinjen er dermed stort set uændret. Herudover 

opnås en forøget balancesum samt en stigning i det frie cash-flow i pengestrømsopgørelsen. Stigningen i 

EBIT og EBITDA medfører, at virksomhedens overskudsgrad forøges. Soliditetsgraden falder som resultat af 

indregningen af leasingkontrakterne i balancen, mens afkastningsgraden ligeledes som udgangspunkt 

formindskes.   

Som konsekvens ved en frivillig implementering af IFRS 16, så opstår der en række administrative byrder. 

Virksomheden kan være nødsaget til at anskaffe et specifikt system, der kan håndtere den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakterne. Stigningen i antallet af indregnede leasingkontrakter 

medfører, at kompleksiteten øges for virksomhedens interne økonomifunktion. IFRS 16 bidrager til, at 

virksomhedens indregning er underlagt flere skøn i forhold til afskrivningsperioder, alternative 

diskonteringsrenter samt leasingperioder ved eventuelle forlængelsesoptioner. Den forøgede kompleksitet 

kombineret med de stigende regnskabsmæssige skøn medfører et større tidsforbrug for eksterne 

konsulenter i form af eksempelvis revisorer. En anden væsentlig administrativ byrde ved implementering af 

IFRS 16 består i tilpasningen af virksomhedens interne rapportering. Der kan opstå to forskellige scenarier, 

hvor virksomheden enten vælger om den interne rapportering skal følge den eksterne rapportering efter 

IFRS 16 eller efter IAS 17 som hidtil. Såfremt virksomheden vælger at anvende IFRS 16 i den interne 

rapportering, så skal der foretages en tilpasning af budgetmodeller, økonomistyringsværktøjer samt 

allokeringsprocesser, hvilket vurderes særligt omfangsrigt. Hvis virksomheden derimod ikke vælger at 

anvende IFRS 16 i den interne rapportering, så betyder dette, at virksomheden skal holde styr på 

indregningen af hver enkelt leasingkontrakt på baggrund af forskellige bestemmelser, hvilket kan danne 

grundlag som en væsentlig fejlkilde. Herudover vil der opstå uoverensstemmelser mellem de realiserede 

præstationer ifølge årsrapporten og virksomhedens løbende budgetteringer.   
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Ved vurdering af om fordelene ved en frivillig implementering af IFRS 16 opvejer for de forøgede 

administrative byrder, så kræver det en vurdering af de specifikke forhold i virksomhedens interne miljø. 

Såfremt virksomheden er underlagt koncernrapportering til en modervirksomhed, der aflægger årsrapport 

efter IFRS, så vil det være fordelagtigt at implementere IFRS 16, da de administrative byrder derved 

mindskes. Jan-Christian Nielsen fra Erhvervsstyrelsen påpegede, at lovgivningens udformning primært 

skyldtes, at man ønskede at lette de administrative byrder for koncernrapportering. På baggrund af vores 

udførte undersøgelser af konsekvenserne ved en frivillig implementering af IFRS 16, kan det konkluderes, at 

der er en række andre virksomheder, som kan opnå relativt større fordele under hensyntagen til de 

forøgede administrative byrder.  

Dette kan eksempelvis gælde for virksomheder, hvor ejeren ønsker at realisere deres ejerandele inden for 

en årsrække. Det kan konkluderes, at særligt kapitalfonde har en væsentlig interesse for EBIT og EBITDA, da 

disse ofte bruges som betydelige værdiansættelsesparametre. Såfremt ejeren ønsker at sælge aktier til en 

kapitalfond, så vil der i nogle tilfælde kunne opnås en relativt højere værdiansættelse, idet processen ofte 

ultimativt ender i en multipelmodel med udgangspunkt i EBITDA. Vores undersøgelser har vist, at det ikke 

udelukkende er kapitalfonde, som har et markant fokus på EBIT og EBITDA. Det viser sig ofte i praksis, at 

værdiansættelsen ultimativt ender i en multipelmodel frem for en DCF-model, idet denne har en tendens til 

at blive for teoretisk. Med udgangspunkt i dette, kan det konkluderes, at værdiansættelsen kan påvirkes 

ved en frivillig implementering af IFRS 16. Det kan ikke konkluderes, at værdiansættelsen øges ved 

implementering af IFRS 16, men derimod, at der kan ske en påvirkning både positivt og negativt.  

Herudover fremkommer det, at kreditinstitutter ofte benytter sig af nøgletal i form af leverage ratios som 

supplement til soliditetsgraden ved udformningen af låneaftaler. Et væsentligt nøgletalsudtryk for leverage 

ratio er baseret på EBITDA. Soliditetsgraden vil falde som direkte konsekvens af implementering af IFRS 16, 

mens den EBITDA-baserede leverage ratio vil kunne påvirkes positivt. Betydningen af den frivillige 

implementering af IFRS 16 for virksomheder, som har EBITDA-baserede covenants i form af leverage ratios i 

sine låneaftaler uden Frozen GAAP elementet, medfører, at de har mulighed for at opfylde låneaftalens 

betingelser. Såfremt virksomheden i forvejen har en tilstrækkelig soliditetsgrad, som kan klare en vis 

forværring, der kompenseres ved en forbedret leverage ratio/EBITDA, så kan det have den betydning, at 

virksomheden kan opnå en lavere udlånsrente fra långiver, som kan forbedre deres vækstmuligheder. 

Endvidere kan det konkluderes, at en frivillig implementering af IFRS 16 har en betydning for 

bonusaflønning af ledende medarbejdere i de tilfælde, hvor bonusaflønningsgrundlaget har udgangspunkt i 

EBIT eller EBITDA. Dette kan bidrage til, at virksomhedens ledende økonomifunktion kunne have en 

interesse i at påvirke valget af implementeringen for at øge sit eget personlige indtjeningsgrundlag. Såfremt 
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virksomhedens øverste ledelse samt aktionærer ikke er opmærksom på de regnskabsmæssige 

konsekvenser ved overgang fra IAS 17 til IFRS 16, så vil virksomhedens personaleomkostninger stige uden, 

at der opnås en tilsvarende merindtjening.   

Til sidst, kan det konkluderes, at virksomheden formår at give regnskabsbruger en højere nytteværdi i 

henhold til det gældende formueorienteret regnskabsparadigme. De seneste ændringer til både 

Årsregnskabsloven og IFRS har været formueorienteret, hvorfor det må antages, at dette er det mest 

retvisende regnskabsparadigme i henhold til standardsætter. Den større nytteværdi kommer til udtryk ved, 

at de aktiver, som virksomheden rent faktisk kontrollerer brugsretten over, fremgår af virksomhedens 

balance på samme vilkår som virksomhedens øvrige fremmedkapital finansierede aktiver, der ikke er 

underlagt et leasingelement.  

14.1 Perspektivering 
Denne opgave er baseret på det af folketinget vedtagne lovforslag, L99, som blev vedtaget den 20. 

december 2018. Opgavens problemformulering er udelukkende målrettet betydningen af muligheden for 

frivilligt at implementere IFRS 16 med henblik på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, 

mens lovforslagets øvrige bestemmelser er afgrænset under hensyntagen til en sådan opgaves forventede 

størrelse og omfang. Det vedtagne lovforslag indeholder dog ligeledes muligheden for frivilligt at 

implementere IFRS 15 med henblik på den regnskabsmæssige behandling af nettoomsætning. IFRS 15 og 

IFRS 16 kan frivilligt implementeres uafhængigt af hinanden. Det vurderes derfor interessant at overveje, 

hvilken betydning muligheden for en frivillig implementering af IFRS 15 vil have for de virksomheder, der 

aflægger deres årsrapport med udgangspunkt i Årsregnskabsloven.  

Som tidligere beskrevet skal alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse D fra og med 

1. januar 2019 implementere IFRS 16. Det er dermed ikke muligt at benytte IAS 17 som 

fortolkningsgrundlag, ligesom det er for virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B og 

C. Det kunne dermed ligeledes være en interessant problemstilling at se på de konsekvenser det ville have 

for de danske virksomheder, hvis IFRS 16 ligeledes blev et krav for virksomheder, som aflagde regnskab 

efter regnskabsklasse B og C. Dette element kunne især være interessant, idet det benævnes fra flere 

kilder, at IFRS 16 opfattes som værende den regnskabsstandard, der giver det mest retvisende billede. 

Herudover øges problemstillingen i det, at man i Årsregnskabsloven formentlig ikke kan holde live i en 

gammel regnskabsstandard for altid, og man derfor på et tidspunkt kunne være nødsaget til at indføre IFRS 

16 som et krav til alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter Årsregnskabsloven. Det kunne derfor 

være interessant at overveje de konsekvenser, som dette ville medføre.  
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16. Bilag 

16.1 Bilag 1 – Opgørelse af skattepligtig indkomst samt beregning af udskudt skat 

Til brug for talberegning i analysen af forskelle mellem den regnskabsmæssig behandling mellem IFRS 16 og 

IAS 17, er der opstillet følgende opgørelse af den skattepligtige indkomst og hertil en beregning af den 

udskudte skat. De skattemæssige reguleringer består udelukkende af regulering af de regnskabsmæssige 

afskrivninger fra leasingaktivet og renterne fra leasingforpligtelsen. Dertil tages der fradrag for de faktiske 

ydelser på leasingkontrakten. Der er derfor udelukkende tale om midlertidige forskelle.  

Der ses beregninger ved en IFRS 16 beregning jf. nedenfor.  

IFRS 16 – Skattepligtig indkomst År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Resultat før skat 3.651 5.516 7.438 20.574 22.168 

Tilbageført regnskabsmæssige afskrivninger 27.955 27.955 27.955 16.800 16.800 

Betalt leasingafdrag fratrækkes (30.606) (31.751) (32.938) (22.171) (0) 

Skattemæssigt resultat 1.000 1.720 2.454 15.203 38.968 

Selskabsskat (22%) 220 378 540 3.345 8.573 

 

IFRS 16 – Udskudt skat  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Leasingaktiv, regnskabsmæssig værdi 89.510 61.555 33.600 16.800 - 

Leasinggæld, regnskabsmæssig værdi 86.860 55.109 22.171 0 - 

Grundlag for udskudt skat 2.651 6.446 11.429 16.800 - 

Udskudt skat (22%) 583 1.418 2.514 3.696 - 

Udskudt skat primo - 583 1.418 2.514 3.696 

Årets reg. 583 835 1.096 1.182 (3.696) 

 

Der ses beregninger ved en IAS 17 beregning jf. nedenfor.  

IAS 17 – Skattepligtig indkomst År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Resultat før skat  4.058 5.521 7.026 20.574 22.168 

Tilbageført regnskabsmæssige afskrivninger 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

Betalt leasingafdrag fratrækkes (19.858) (20.601) (21.371) (22.171) - 

Skattemæssigt resultat 1.000 1.720 2.454 15.203 38.968 

Selskabsskat (22%) 220 378 540 3.345 8.573 
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IAS 17 – Udskudt skat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Leasingaktiv, regnskabsmæssig værdi 67.200 50.400 33.600 16.800 - 

Leasinggæld, regnskabsmæssig værdi 64.142 43.542 22.171 - - 

Grundlag for udskudt skat 3.058 6.858 11.429 16.800 - 

Udskudt skat (22%) 673 1.509 2.514 3.696 - 

Udskudt skat primo - 673 1.509 2.514 3.696 

Årets reg. 673 836 1.006 1.182 (3.696) 

 

16.2 Bilag 2 – Noteoplysninger til teoretisk indregning ved IFRS 16 og IAS 17 
Ved indregning af leasede aktiver efter IFRS 16 og IAS 17 oplyses i anlægsnoten den bogførte værdi af 

leasede aktiver i balancen.  

Der ses anlægsnote ved en IFRS 16 beregning jf. nedenfor.  

Anlægsnote, år 1 – IFRS 16 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 

driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo                       84.000                        33.466      117.466  

Årets tilgang                              -                    -    

Årets afgang                   -    

Kostpris ultimo                       84.000                        33.466      117.466  

        

Af- og nedskrivninger primo                              -                                 -                  -    

Årets afskrivninger                       16.800                        11.155        27.955  

Af- og ned skrivninger ultimo                       16.800                        11.155        27.955  

        

Bogført værdi                       67.200                        22.310        89.510  

Finansielt leasede aktiver                       67.200                        22.310        89.510  
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Anlægsnote, år 2 - IFRS 16 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 
driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo                       84.000                        33.466      117.466  

Årets tilgang                              -                    -    

Årets afgang                   -    

Kostpris ultimo                       84.000                        33.466      117.466  

        

Af- og nedskrivninger primo                       16.800                        11.155        27.955  

Årets afskrivninger                       16.800                        11.155        27.955  

Af- og ned skrivninger ultimo                       33.600                        22.310        55.910  

        

Bogført værdi                       50.400                        11.155        61.555  

Finansielt leasede aktiver                       50.400                        11.155        61.555  

 

Anlægsnote, år 3 – IFRS 16 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 

driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo 84.000 33.466 117.466 

Årets tilgang - - - 

Årets afgang   - 

Kostpris ultimo 84.000 33.466 117.466 

     

Af- og nedskrivninger primo 33.600 22.310 55.910 

Årets afskrivninger 16.800 11.155 27.955 

Af- og ned skrivninger ultimo 50.400 33.466 83.866 

     

Bogført værdi 33.600 - 33.600 

Finansielt leasede aktiver 33.600 - 33.600 

 

Der ses anlægsnote ved en IAS 17 beregning jf. nedenfor. Ved indregningen af disse kontrakter indgår 

ligeledes ikke indregnede leasingforpligtelser hvilket ligeledes noteoplyses som en særskilt linje.  
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Anlægsnote, år 1 – IAS 17 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 

driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo 84.000 - 84.000 

Årets tilgang -  - 

Årets afgang   - 

Kostpris ultimo 84.000 - 84.000 

     
Af- og nedskrivninger primo - - - 

Årets afskrivninger 16.800 - 16.800 

Af- og ned skrivninger ultimo 16.800 - 16.800 

     
Bogført værdi 67.200 - 67.200 

Finansielt leasede aktiver 67.200 - 67.200 
 

Note, eventualforpligtelser år 1: 

Virksomheden har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på 2 år. Den årlige 

leasingydelse udgør i alt t.DKK 12.000 svarende til i alt t.DKK 24.000. 

Anlægsnote, år 2 – IAS 17 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 

driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo 84.000 - 84.000 

Årets tilgang -  - 

Årets afgang   - 

Kostpris ultimo 84.000 - 84.000 

     
Af- og nedskrivninger primo 16.800 - 16.800 

Årets afskrivninger 16.800 - 16.800 

Af- og ned skrivninger ultimo 33.600 - 33.600 

     
Bogført værdi 50.400 - 50.400 

Finansielt leasede aktiver 50.400 - 50.400 
 

Note, eventualforpligtelser år 2: 

Virksomheden har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på 1 år. Den årlige 

leasingydelse udgør i alt t.DKK 12.000 svarende til i alt t.DKK 12.000. 
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Anlægsnote, år 3 – IAS 17 Produktionsanlæg 
Andre anlæg, 

driftsmateriel og 
inventar 

I alt 

Kostpris primo 84.000 - 84.000 

Årets tilgang - - - 

Årets afgang   - 

Kostpris ultimo 84.000 - 84.000 

     
Af- og nedskrivninger primo 33.600 - 33.600 

Årets afskrivninger 16.800 - 16.800 

Af- og ned skrivninger ultimo 50.400 - 50.400 

     
Bogført værdi 33.600 - 33.600 

Finansielt leasede aktiver 33.600 - 33.600 
 

16.3 Bilag 3 – Interview guide (Bjarne Iver Jørgensen) 

 Hvad har du af kendskab til, at IFRS 16 nu kan benyttes som tilvalg til Årsregnskabsloven? 

 Har du hørt om nogle virksomheder, der aflægger årsrapport efter Årsregnskabsloven, som frivilligt 

har valgt at tilvælge IFRS 16 til deres anvendte regnskabspraksis? Og hvad ser du som de største 

udfordringer i forbindelse hermed? 

 Hvilke primære regnskabsmæssige poster påvirkes, efter din mening, mest af implementeringen af 

IFRS 16? 

 Hvilken indregningsmetode er efter din opfattelse den mest hensigtsmæssige i forhold til at afspejle 

et retvisende billede i årsrapporten? 
Teoretisk set påvirker en ændring af anvendt regnskabspraksis ikke værdiansættelsen af virksomheden, 

men det er vores antagelse, at det er ikke muligt for alle regnskabsbrugere at gennemskue dette. 

 Hvordan vil det frivillige tilvalg af IFRS 16, efter din opfattelse, påvirke regnskabsbrugernes 

beslutninger? 

 Er det blevet nemmere at gennemskue eller sværere? 

 Hvilke værdiansættelsesmetoder ser du som de mest relevante for virksomheder, som aflægger 

regnskab efter klasse B og C? og hvorfor? 

 Hvordan forventer du, at implementeringen af IFRS 16 vil påvirke værdiansættelsen? 

 Har du en forventning om hvilke typer af virksomheder eller brancher i Danmark, som ville kunne have 

en fordel ved at tilvælge IFRS 16 til Årsregnskabsloven, og hvorfor?  
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16.4 Bilag 4 – Transskribering af interview med Bjarne Iver Jørgensen 
Der blev den 20. marts 2019 afholdt interview med statsautoriseret revisor Bjarne Iver Jørgensen. Bjarne er 

til daglig partner i Deloitte, hvor han sidder i afdelingen for større børsnoterede kunder som aflægger 

årsrapport efter IFRS. Herudover er Bjarne ekstern lektor og vejleder på bachelor og kandidat afhandlinger 

på CBS. Interviewet blev foretaget på et Skypemøde kl. 20.30 med følgende deltagere: Mikkel Jørgensen, 

Rasmus Christiansen og Bjarne Iver Jørgensen.  

Skype call’et blev indledt med at Mikkel og Rasmus præsenterede deres bachelorprojekt til Bjarne, 

herunder forklarede at opgavens problemstilling lå i et frivilligt tilvalg af IFRS 16 for en virksomhed, som 

aflagde regnskab efter Årsregnskabsloven. Bjarne blev forklaret, at hans svar skulle tage udgangspunkt i 

denne problemstilling, hvilket Bjarne var forstående overfor.  

Efterfølgende blev Bjarne forespurgt til om vi måtte optage interviewet samt citere ham i vores opgave, 

hvilket Bjarne accepterede.  

Herefter gik interviewet i gang:  

Intro af Rasmus Christiansen & Mikkel Jørgensen: (00:00:00 – 00:01:00): Det blev ved introen til interviewet 

konstateret at Bjarne ikke havde set spørgsmålene på forhånd. 

Rasmus Christiansen: Hvad har du af kendskab til, at IFRS 16 nu kan benyttes som tilvalg til 

Årsregnskabsloven? (00:01:00 – 00:02:00) 
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Bjarne Jørgensen: Ja det har jeg kendskab til. Jeg har fulgt med i udviklingen af lovforslaget i efteråret. Jeg 

sidder som leder af Deloitte regnskabsmæssige rådgivning, og da det her er højst relevant for alle vores 

kunder, så er det selvfølgelig noget jeg er nødt til at følge med i. Altså mine revisorer kollegaer kigger på 

mig og siger ” hvor langt er vi” og ”Hvornår er det vedtaget?” osv. Så det jeg har af kendskab, og jeg har 

også drøftet med Deloitte faglige afdeling hvad Deloitte holdning skulle være til det, og de kommentarer vi 

gav til det har jeg ikke været indeover, men jeg vidste hvad vi svarede til det. Så ja jeg kender lidt til det.  

Rasmus Christiansen: Har du hørt om nogle virksomheder, der aflægger årsrapport efter 

Årsregnskabsloven, som frivilligt har valgt at tilvælge IFRS 16 til deres anvendte regnskabspraksis? Og hvad 

ser du som de største udfordringer i forbindelse hermed? (00:02:00 – 00:09:00) 

Ja det har jeg. Det er ikke mange jeg har hørt endnu. Jeg har faktisk så sent som i dag siddet ude hos en 

virksomhed, jeg er ikke sikker på at de beslutter sig for det, men hvor vi drøftede muligheden for 

implementeringen. Og det skyldes, jeg ved ikke om i også senere kommer ind på det, men det skyldes i de 

situationer jeg har set at man alligevel skal lave en IFRS 16 beregning, til brug for koncernformål. Det kunne 

en udenlandsk ejer, det kunne også være at man aflagde sit koncernregnskab i Danmark efter IFRS 16, men 

hvor man så har regnskaber i nogle danske enheder som aflægges efter lokal lovgivning men i og med man 

har en IFRS 16 beregning så har man valgt af praktiske årsager og aflægge sit danske regnskab med de 

tilvalgsmuligheder der er i af vælge IFRS 16. 

Jeg har endnu ikke hørt om nogle virksomheder som har tilvalgt IFRS 16 til ÅRL på trods af at dette vil give 

dem flere administrative byrder, men vi er også i en regnskabsproces hvor det kun er de aller største 

virksomheder og jeg har ikke hørt om nogle af de største danske virksomheder, som aflægger efter ÅRL, der 

har valgt at gå IFRS 16 vejen. Men vi har dialog med flere der er interesserede som følge af en interessant 

EBITDA stigning, og det er ikke nødvendigvis kun for at få en EBITDA stigning, men nok mere følge 

virkningerne af hvor det er EBITDA eller peger hen. Det kunne være i en covernant, altså en finansiel 

betingelse i en låneaftale, eller det kunne være i en fremtidig transaktion altså hvor virksomheden skal 

gøres ”lækker” og eventuelt sælges. Typisk hvis du har en privat kapitalfond der ejer hele eller dele af 

aktiekapitalen. Der er vi i drøftelser med en del virksomheder, men der endnu ikke nogen der konkret har 

besluttet sig endnu, men der er også et stykke tid til de skal aflægge deres regnskab. Nu siger jeg et stykke 

tid, de har jo deadline 31. maj, men typisk virksomheder som kommer med deres regnskab i april, måske 

endda i maj.  

I henhold til de største udfordringer ved implementeringen: beklager, men jeg tror jeg bliver nødt til at 

vælge 2. Der er ingen tvivl om at den administrative byrder, nu sagde jeg lige før at dem jeg havde stødt på 

der havde valgt det, der var det en lempelse, men hvis du eksempelvis er en kapitalfondsejet virksomhed 
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og du gerne vil have et større EBITDA, så er det en større administrativ byrde at indregne dine 

leasingkontrakter i en IFRS 16 verden, du skal eventuelt have et system der kan håndtere det osv. Så der er 

helt klart en byrde som bliver pålagt disse virksomheder. Det andet problem, og grunden til at jeg tager 2 

det er fordi det kan være forskelligt i de enkelte situationer. Den anden er at den måde man styrer sin 

virksomhed på, altså hvor man har afdelingsledere, du kunne også kalde det cost-center ansvarlige, der 

sidder med budgetter og eventuelt bonus mål på lige præcis sit delresultat. Den styring har man været vant 

til at have, altså virksomhedens interne styring, i en verden uden en IFRS 16 betragtning. Man kender 

tallene, og man har måske budgetteret med tal der ikke er tilpasset IFRS 16. og hvis du vælger at 

implementere IFRS 16 nu, så er det jo ikke givet at det skal følge din interne rapportering, og hvis det ikke 

skal så vil dine administrative byrde stige yderligere, fordi vil du stadigvæk skulle have styr på dine IAS17 

tal, og altså dermed dine ÅRL tal. Og det tror jeg der er mange der vil vælge ikke at gøre, altså at gå ”full” 

IFRS 16, hvis de vælger at gøre det. Det betyder også at du skal hen og lave nye budgetter og den måde du 

styrer din virksomhed på, og Cost-center ansvarlige mv. kommer også ind i en IFRS 16 verden. Det ved vi 

bliver rigtig svært, fra dem der allerede er ”full” IFRS, og det er præcis det samme ÅRL. Aflæggerne vil få 

hvis de vælger at tilvælge IFRS 16. og mange af de virksomheder der kunne finde på at gøre det er ikke 

nødvendigvis så gearet som de virksomheder der aflægger der årsrapport efter IFRS, og gearet på den 

måde hvor de har en økonomifunktion som har et kompetence niveau og måske også tid til at håndtere det 

her. Det kunne sagtens være mindre virksomheder, altså portefølje virksomheder med kapitalfonde, som 

ikke nødvendigvis har kompetencerne eller rapporteringsapparatet til at få til rettet det her, som måske 

større virksomheder som aflægger efter IFRS har.  

Rasmus Christiansen: Hvilke primære regnskabsmæssige poster påvirkes, efter din mening, mest af 

implementeringen af IFRS 16? (00:09:00 – 00:11:45) 

De primære poster vil jo være dine administrative poster, det afhænger jo egentlig af om leasing er en del 

af din drift, det faktisk være dine driftsomkostninger helt oppe i dit vareforbrug eller hvad du kalder det, 

eksempelvis hvis du er en shipping virksomheder der lejer skibe ud, så er det jo helt oppe i toppen af 

omkostningsskalaen hvor du får fjernet nogle omkostninger. Ellers er det jo typisk nogen 

administrationsomkostninger på properties eller biler som du bruger i din drift. Det kunne også være dine 

salgsomkostninger, alt afhængig af om du har funktionsopdelt eller arts opdelt resultatopgørelse. Så får 

man jo lyst til at sige EBITDA, men det er jo ikke en decideret regnskabspost, det er blot et alternative 

performance measure, så den kan vi ikke rigtig bruge i den her sammenhæng. Så er det selvfølgelig dine 

afskrivninger der vil stige, også er det dine renteomkostninger der vil stige. Så det er jo de poster der bliver 

påvirket i resultatopgørelsen. De poster som så bliver påvirket i balancen det er dine materielle 
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anlægsaktiver, og det kan jo både være dine bygninger og biler og typer du nu engang måtte have som 

leasing. Også vil det jo være dine gældsforpligtelser, hvor du både har en kort og en lang gæld der relatere 

sig til disse leasingposter. Det vil hovedsageligt være de poster som vil blive påvirket. Hvis vi så bevæger os 

over i Cash-flow opgørelsen, så vil der også være nogle linjer som vil blive påvirket. Så dit cash flow fra 

driften vil naturligt blive højere, det skyldes at du flytter nogle af dine omkostninger ned til dine 

afskrivninger og renter. Så vil dit cash flow fra din finansiering blive lavere, og det vil det som følge af at 

dine afdrag på din leasing gæld vil komme ned som dit cash flow for finansieringsaktivitet. Det vil sige dit 

frie cash flow, som man jo ikke kan se i regnskabet, men reelt er dit drifts cash flow og dit investerings cash 

flow lagt sammen, også vil stige i denne betragtning. Det vil jeg sige er de primære regnskabsposter der vil 

blive påvirket.  

Rasmus Christiansen: Hvilken indregningsmetode er efter din opfattelse den mest hensigtsmæssige i 

forhold til at afspejle et retvisende billede i årsrapporten? (00:11:45 – 00:18:00) 

Ud fra det paradigme som både ÅRL og IFRS bygger på, og i særdeleshed den nye tilrettede ÅRL som kom 

her i 2015, de bygger på det paradigmer der er formueorienteret, det vil sige fokusere på dagsværdi. Det er 

et paradigme som kommer fra teoretikerne, og som, lidt hårdt sagt, tåler resultatopgørelsen som en 

skraldespand og fokusere på balancen. Så hvis man siger at det er det paradigme vi måler op imod, det kan 

man jo så have sine holdninger til om det er den rigtige måde at aflægge regnskab efter, men det er i hvert 

fald den vej udviklingen er gået henaf hvis vi kigger på standard sætter, og det er i min optik 

standardsætter der bestemmer hvad det retvisende billede er her. Og dermed ikke nødvendigvis 

regnskabsbruger, selvom de ting selvfølgelig gerne skulle hænge sammen. Hvis vi kigger på den vej 

standardsætter har bevæget sig, så er der ingen tvivl om at der har været massiv kritik af IAS 17 fordi man 

netop har haft retten til at bruge nogle aktiver, og det vil sige man har nogle leasing kontrakter og dermed 

nogle aktiver som man egentlig godt kunne bruge kontrolleret osv., men som man faktisk ikke havde 

indregnet i balancen, altså det der hed operationel leasing efter IAS 17. Der har været en massiv kritik af 

den, og faktisk også om den levede op til begrebsrammen, fordi begrebsrammen netop havde nogle 

formuleringer omkring det formueorienterede paradigme. Så hvis vi ligger det til grund at det 

formueorienterede paradigme og den begrebsramme der er skrevet både for IFRS og for ÅRL, at det er det 

vi måler det retvisende billede op imod, (Så kan jeg godt have mine personlige holdninger, men hvis vi 

ligger det til grund) så er der ingen tvivl om at IFRS 16 giver et mere retvisende billede af regnskabet end 

hvad IAS 17 gør. Der har været massiv kritik af operationelle leasing kontrakter i IAS 17. Så der er ingen tvivl 

om at på det niveau så giver IFRS 16 et mere retvisende billede af regnskabet, hvor du fremhæver de 

aktiver som virksomheden faktisk kontrollere, de fremgår nu af balancen, og også en kontraktuel gæld. 



Mikkel Morgenstjærne Jørgensen Afgangsprojekt – HD (R) Copenhagen Business School 
Rasmus Christiansen IFRS 16 – Leasing 8. maj 2019 

 84 

Man har altså forpligtet sig til at betale disse penge, og hvorfor skal sådan en gæld ikke fremgå af balancen 

når en almindelig bankgæld skal fremgå af balancen, det er trods alt også nogle penge man har forpligtet 

sig til at betale tilbage. Så kan det være at du kan komme ud af en leasinggæld, ved at opsige den med 6 

måneder varsel eller noget andet, og du skal skønne over levetiden i de her detaljerede regler i IFRS 16, 

men du kunne nok også godt betale et eller andet beløb for at komme ud af en bankaftale, så du slap for at 

det fulde rente beløb, hvad ved jeg. Så jeg kan ikke se de store forskelle på om vi har at gøre med en 

leasingaftale, som reelt er en aftale der forpligter virksomheden til at betale nogle penge, og en ganske 

almindelig bankaftale. Så jeg synes, ud fra det, at IFRS 16 giver et mere retvisende billede end den gamle 

leasing standard. Jeg er ikke sikker på at der er så mange virksomheder der er enige med mig, men det vil 

en regnskabsteoretiker sige.  

Rasmus Christiansen med tillægsspørgsmål: Hvad skal det sige?  

Bjarne Jørgensen: Der er jo massiv kritik af IFRS 16. De synes ikke det giver mening, men det er fordi det 

også påvirker deres interne rapportering. Bogholderiet i en shipping virksomhed eller transport virksomhed 

forstår jo på ingen måde, at de ikke skal have en driftsomkostning med i resultatopgørelsen. Det er fordi 

meget intern rapportering ikke fokuserer på balancen, men derimod fokuserer på resultatopgørelsen. 

Driftsposter er ikke formueorienteret og skal heller ikke være det i min optik. Problemet er så når du får en 

regnskabsregel og skal håndtere den, og den så er ekstremt formue orienteret som IFRS 16 selvfølgelig er, 

så er der et ”clash” mod det fornuftige i den måde du rapportere internt på, specielt hvis leasingkontrakter 

er en så integreret del af din drift som for eksempel er i en shipping virksomhed.  

Det forstår CFO osv. Jo ikke, og det er ikke fordi de ikke forstår det, selvfølgelig forstår de det, men de kan 

ikke se hvorfor det skal være sådan, når nu det faktisk fungere rigtig fint med den anden. Men når man er 

regnskabsnørdet så holder IFRS 16 i min optik hele vejen igennem. 

Supplerende bemærkning til interviewet af Rasmus Christiansen: Teoretisk set påvirker en ændring af 

anvendt regnskabspraksis ikke værdiansættelsen af virksomheden, men det er vores antagelse, at det er 

ikke muligt for alle regnskabsbrugere at gennemskue dette. (00:18:00 – 00:18:30) 

Rasmus Christiansen: Hvordan vil det frivillige tilvalg af IFRS 16, efter din opfattelse, påvirke 

regnskabsbrugernes beslutninger? Er det blevet nemmere at gennemskue eller sværere? (00:18:30 – 

00:26:45) 

Bjarne Jørgensen: For det første så er jeg jo enig, teoretisk. Det kan du ikke være andet. Det må aldrig 

nogensinde påvirke den teoretisk værdi af en virksomhed hvordan du aflægger dit regnskab. Det er 2 vidt 

forskellige ting, og de skal overhoved ikke blandes sammen. Når de så alligevel bliver blandet sammen, så 
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er det jo fordi man bruger sine regnskabstal til at værdiansætte virksomheden efter. Så kan du nok så fint 

reformulere osv., men du ender altså med at bruger de her regnskabstal som noget troværdigt materiale til 

brug for en værdiansættelse, som grundlag for den fremtidige budgettering osv. Eller som en EBITDA eller 

EBIT, som selvfølgelig korrigeres for nogle ting, men som du så ganger på en multipel. Jeg tror ikke der er 

nogen tvivl om at det her bliver en helt anden verden, en helt anden teori, i forhold til tildels 

værdiansættelser, som primært de værdiansættelser som går på multipler, og for den sags skyld også for de 

regnskabsbrugere som reelt professionelt ligger sig op ad sådan et regnskab her. Det kunne for eksempel 

være professionelle investorer, det kunne være det store investeringsforeninger, både danske capital, NPA 

hos Nykredit, Nordea Markets, så hvis man er rigmand og beder sådan nogle folk investere for sig så sidder 

de jo og laver analyser og sådan nogle ting. Og de er ikke vant til at agere i en IFRS 16 verden. Dem der så 

låner ud, eller der er med til at udsted virksomhedsobligationer og assistere virksomheder med det, de er 

heller ikke vant til at agere i en IFRS 16 verden. Lige pludselig er der covernanter som går in the money eller 

out of the money, forstået på den måde, at hvis du har en EBITDA afhængig covernant jamne så bliver 

EBITDA jo pludselig forbedret, og det kan være at du pludselig ikke er i brud med dine covernanter, som du 

måske var i de gamle regelsæt. Måden man nu løser det på er at man laver frozen GAAP idet materiel kan 

man sige, men det kan du jo ikke blive ved med tænker jeg, du kan jo ikke blive ved med at holde liv i en IAS 

17 til evig tid formentlig. Så på et eller andet tidspunkt så må frozen GAAP ophøre, i min verden. Men det 

er sådan man løser det lige nu, og det er også det der er svaret fra andre kapitalfonde osv.  

Rasmus Christiansen: Hvad mener du med at de benytter en frozen GAAP?  

Bjarne Jørgensen: At der simpelthen står i låneaftale at de her covernanter, finansielle betingelser, EBITDA 

rapporteringer osv. Der skal laves til bankerne, jamen det skal laves efter det de kalder frozen GAAP, og det 

dermed skal laves efter den gamle IAS 17 verden, om man vil, eller det vi kender i ÅRL i dag hvis man ikke 

frivilligt tilvælger IFRS 16.  I min optik er det sådan en ”hovsa”- løsning, fordi man ikke har fundet den 

rigtige løsning på IFRS 16 endnu, og det er måske sådan en som markedet skal tilpasse sig til, så det er ikke 

sikkert at der er den rigtige løsning der ude lige pt. Men det er nogle regnskabsbrugere som jeg helt positivt 

ved ”strugler” med det her i øjeblikket. Hvordan skal de agere, og hvordan skal de her professionelle 

investorer agere, når der pludselige kommer sådan en stor påvirkning på EBITDA. Men har jo kunne gøre 

det tidligere. Virksomheder har jo selv kunne vælge om de kører en asset-light model, om de ville eje alle 

deres produktionsaktiver eller om de ville leje alle deres produktionsaktiver. Det har man nok ikke taget så 

meget højde for, men lige pludselig bliver det ekstremt afgørende og også bagefter når du skal fratrække 

din rentebærende gæld for at komme frem til din equity value. Om du har meget stor rentebærende gæld, 

fordi du har en leasingkontrakt der løber i meget lang tid, eller om du har en meget lille rentebærende gæld 
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fordi du generelt kører leasingkontrakter på 5-10 år eller noget andet. Så selvom der er 2 fuldstændig ens 

virksomheder, hvor den ene den har leaset sit hovedkvarter i 30 år, den anden har leaset sit hovedkvarter i 

5 år, ellers er de 2 virksomheder ens, jamen de vil have 2 vidt forskellige værdier, teoretisk lige nu bør de jo 

ikke have.  Det bør de ikke have. Det er en kæmpe problematik lige nu, og jeg har også stået ved siden af 

værdiansættelsesekspert og også de her professionelle regnskabsbrugere, og været ude at tale med dem 

omkring det her, og de er, ja jeg vil ikke sige de river sig selv i håret, men de har rigtig rigtig svært ved at få 

hænderne rundt om det her. Sågar udtryk som ”the Wild West” er blevet brugt til nogle af de her møder, 

fordi der er i hvert fald nogen der tænker ”de kloge narrer de mindre kloge” i den her verden. Dem der 

forstår IFRS 16, og kan udnytte de muligheder der ligger i den enkelte transaktion, jamen de vil også opnå 

en højere købs/salgspris, end dem der ikke forstår eller har de rette rådgivere på IFRS 16.  

Rasmus Christiansen med et tillægsspørgsmål: Hvis nu en virksomhed skulle finansiere sig, så skulle de 

enten finansiere sig gennem en bankgæld eller en leasing gæld, skal kan vi jo nu sige at vi ender i en 

situation hvor bogføringen/ den eksterne rapportering ligner mere hinanden (Bjarne: Enig). Vil du så tænke, 

under de forudsætter som du nævte før med at det retvisende billede bedre blev understøttet, at det er 

nemmere eller sværere for regnskabsbruger at gennemskue værdien/analysere virksomheden?  

Bjarne Jørgensen: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og igen bliver det nødt til at være sådan lidt 

forudsætningsvist. Fordi nemmere, i forhold til hvad? I forhold til den verden vil alle sammen har været 

vant til? Nej det gør det ikke. Hvis du nu havde startet med det her i tidernes morgen og ikke havde kendt 

en IAS 17 verden, altså det vi kender i ÅRL i dag, som bygger på IAS 17. Uden at jeg havde gennemtænkt 

det, så ville jeg have tænkt at det ville være nemmere at se hvad værdien er af virksomheden. Pludselig bør 

de, i et eller andet omfang ligne hinanden mere, men igen er det den her situation, jamen har man 

forpligtet sig selv i 30 år eller har man forpligtet sig selv i 10 år, altså din rentebærende gæld er jo voldsomt 

forskellig i de her tilfælde. Men der vil være en eller anden form for lighedstegn mellem dine aktivers beløb 

og din gælds beløb også. Så det er ikke sikkert det vil påvirke din samlede værdiansættelse så betragteligt. 

Så det bør være nemmere, men nemmere målt op imod det vi kender i dag, så nej, men det er fordi vi alle 

sammen er blevet vant til at håndtere den verden vi lever i, og nok også har accepteret de usikkerheder der 

også ligger i det. Der var en af de her møder jeg var til, med en professionel regnskabsbruger der havde 

været med til at gennemføre en transaktion, hvor man i den gamle verden om man vil eller nuværende i 

forhold til ÅRL, hvor man havde lavet en sale-lease back umiddelbart før transaktionen var sket. Det havde 

givet en påvirkning på EBITDA selvfølgelig, og hvor køber ikke havde gennemskuet det her. Så det er et 

eksempel på at der er altså blevet lavet, fiksfakseri er et forkert udtryk, men strategiske beslutninger i 
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forbindelse med transaktioner før, hvor man måske heller ikke har fuld gennemsigtighed, man har måske 

bare følt at man har fuld gennemsigtighed. 

Rasmus Christiansen: Hvilke værdiansættelsesmetoder ser du som de mest relevante for virksomheder, 

som aflægger regnskab efter klasse B og C? og hvorfor? (00:26:45 – 00:31:45) 

Rasmus Christiansen: Også med henblik på at disse måske ofte er lidt mindre og ukomplekse end dem du 

måske er vant til.  

Bjarne Jørgensen: Jo. Men alligevel C, så er du jo ikke oppe i den her enkeltmandsvirksomhed hvor hele 

værdien ligger på ejeren, fordi du kan sige hvis du bevæger dig helt ned i niveau på de små B’ere, så er 

værdien af virksomheden jo ikke kundekartotek osv., så består værdien af virksomheden af ”gammel far” 

som har relationerne, og hvis ”gammel far” ikke følge med, så er der ikke nogen værdi i virksomheden. Nu 

har jeg siddet som vejleder i nogen år efterhånden på de her bachelorprojekter over på Ha i det fag der 

hedder værdiansættelse og generationsskifte. De bliver jo opfordret til at køre bachelorprojektet på en 

mindre virksomhed, altså ikke børsnoteret virksomhed, og netop gå lidt ned i niveau for at 1: dels at 

kontakte virksomheden, men også for at have muligheden for at lave en detaljeret og velargumenteret 

værdiansættelse. Der er nogen der nogle gang kommer så langt ned at de nogen gang har den her 

virksomhed med 2-3 ansatte og det giver altså ikke mening at køre en DCF-model ind over den, eller for den 

sags skyld en multipel metode. Fordi der er en værdi i den virksomhed, og det er ”gammel far”. Hvis vi 

ligger dem til side.  

Så vi siger at vi er oppe i en virksomhed hvor det altså er driften og virksomheden reelt, der er værdien af 

den her virksomhed. Så vil jeg tænke at de 2 metoder som er klassisk, det vil også virke i det her. Det er 

stadig væk DCF der er gældende som den teoretisk korrekte værdiansættelsesmetode, men langt de fleste 

salgspriser vil blive handlet ud fra en multipel, også sidde man selvfølgelig og laver ”shake hands” bagefter. 

Det jeg har oplevet, specielt med kapitalfondskøb og salg, det er at der kører en business plan og budgetter 

og alt det her bagved som ender ud i en DCF værdiansættelse, men det der bliver handlet på det er en EBIT 

eller EBITDA multipel. Så det er den ultimative værdiansættelse, og her taler vi B og C virksomheder og ikke 

nødvendigvis de kæmpe store. 

Rasmus Christiansen: Så det er noget du har set direkte i praksis?  

Bjarne Jørgensen: Ja det er det. Hvor du sidder i ”baglandet” og regner på DCF, men ultimativt så ender vi i 

en handel der baserer sig på en EBITDA multipel eller EBIT Multipel.   
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Rasmus Christiansen: Hvorfor tror du de ender der, i stedet for i DCF modellen hvis den er teoretisk 

foretrukken? 

Bjarne Jørgensen: Det er fordi du ret hurtigt kan teoretisere en DCF-model. Det er jo det ”rigtige”, men det 

bygger også på en rækker assumptions. Du har en ret god fornemmelse af hvilken multipel den skal ligge 

på, altså transaktionen, også er det selvfølgelig et spørgsmål om at normalisere dit EBITDA. Det er 

nemmere, og det rammer sjældent rigtig forkert i en EBIT eller EBITDA multipel, hvis du altså har fået 

normaliseret dit EBIT eller EBITDA. Det tror jeg helt klart, og det er desuden gennemskueligt for alle hvad 

det foregår.  

Rasmus Christiansen: Nu siger du Normaliseret EBIT og EBITDA. Hvad tænker du så? 

Bjarne Jørgensen: Normaliseret så er det i forhold til ekstra omkostninger, det kunne være en større 

fyringsrunde eller advokatomkostninger til en transaktion, som jo også påvirker EBITDA, men jo som ikke er 

noget der er ongoing, så du skal finde det EBITDA niveau du ved du ville komme til at ligge på. Dermed et 

normaliseret EBITDA.   

Rasmus Christiansen: Hvordan forventer du, at implementeringen af IFRS 16 vil påvirke 

værdiansættelsen? (00:31:45 – 00:35:15) 

Bjarne Jørgensen: Tænker i på værdien, eller på processen? Fordi processen vil blive mere lang trukken lige 

i øjeblikket.  

Rasmus Christiansen & Mikkel Jørgensen: Vi tænker egentlig mest på værdien af virksomheden. Kan vi 

komme ind og ændre på noget? Kan man få virksomheden til at se ud til at være mere værd?  

Bjarne Jørgensen: Jamen det er der jo ingen tvivl om at man kan. Og det kan man jo simpelthen bare ud fra, 

at du får et forhøjet EBITDA, og det er ikke sikkert at du har en analytiker eller en køber der formår at se de 

samme problemstillinger eller muligheder. Så ja du kan sagtens få virksomheden til at se meget mere 

”lækker” ud i en IFRS 16 verden end du kan i en IAS 17 verden. Det er ren skalteskjul, og tilbage til 

kommentaren om at regnskabspraksis ikke kan ændre på en værdiansættelse osv. Ingen tvivl om at der er 

mange virksomheder der vil se meget mere ”lækre” ud, og specielt kapitalfonde elsker jo EBITDA niveauer.  

Rasmus Christiansen: Man kan jo sige at i den verden hvor at virksomheden havde brugt bankgæld i stedet 

for leasing, så ville EBIT og EBITDA jo have været højere oprindeligt. Så kan man ikke, på en eller anden 

måde, sige at virksomheden har været kunstigt lavere af at der var noget der hed operationel leasing, eller 

hvad? 
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Bjarne Jørgensen: Enig, og så er vi tilbage i den kommentar omkring, mere lækker i forhold til hvad? Mere 

lækker i forhold til den optimale verden, eller mere lækker i forhold til den verden vi er vant til. Jeg tror 

sådan set at IFRS 16 giver det mest rigtige billede, og dermed også det mest retvisende billede som vi 

vendte tilbage til før. Men vi har bare været vant til en anden verden, og bygget modeller og de store 

banker har kreditvurderingsmodeller og alle sådan nogle ting, i en verden med IAS 17 tal, eller de 

nuværende ÅRL tal. I forhold til det så tror jeg at virksomheden vil se mere lækker ud, men jeg kan sagtens 

følge pointen omkring om det er IAS 17 der er forkert på den her, eller er der IFRS 16 der er forkert på den 

her? I min optik kan jeg sagtens følge at det er IAS 17 der har været forkert på den, og vi så har tilvænnet os 

til den, og der ligesom er udviklet en måde og handle virksomheder i den verden, og nu skal vi så bruge en 

5, 10, 15 år på at udvikle en praksis på at handle virksomheden i den anden verden. Men der vil ligge nogle 

muligheder over de næste 5 – 10 år, hvor folk ikke har udviklet en reel praksis. Hvis de store bank ikke har 

fundet ud af hvordan de skal håndtere det her i låneaftaler, så har de små nok heller ikke. Så dem der 

forstår at bruge det her rigtig, de har nogle muligheder de næste 5 – 10 år. Jeg ved selvfølgelig ikke om det 

er 5 – 10 år, men en eller anden tidshorisont. Indtil markederne ligesom har formået at tage højde for det 

her i deres modelleringer osv. Og der også er nogen der har fået nogen store slag, både positivt og negativt.  

Rasmus Christiansen: Har du en forventning om hvilke typer af virksomheder eller brancher i Danmark, 

som ville kunne have en fordel ved at tilvælge IFRS 16 til Årsregnskabsloven, og hvorfor? (00:35:15 – 

00:38.15) 

Bjarne Jørgensen: De åbenlyse muligheder, og også dem jeg nævnte i starten jeg havde set, altså der hvor 

de rent praktisk også beregner IFRS 16 af andre grunde, typisk rapportering til en moder af en eller anden 

form, så du slipper for at ”dobbelt accounte”. Den er helt klassisk kan du sige. Så er vi over i 

værdiansættelsesverdenen for de næste, hvor du har nogle kapitalfonde der har nogle portefølje 

virksomheder, der ved vi der er en eller anden form for exit på. Jo mere lækker man kan gøre sig, og lækker 

i den er sammenhæng, det handler om det frie cash-flow, altså drift minus investering, jamen det er blevet 

højere i en IFRS 16 verden, og EBITDA det er også blevet højere i en IFRS 16 verden. Så bare helt simple 

ting, som at få præsenteret det her som noget højere og få en vækst på det osv., det vil gøre 100% at der er 

nogen der vælger at konvertere til IFRS 16. Så er der også nogle som har nogen låneaftaler, hvor de måske 

lige nu kører på sådan en knivsæk i forhold til at være i brud på nogen af de her covernanter, og hvis de 

konvertere til IFRS 16, altså hvor lånegiver ikke har skrevet det her såkaldte Frozen GAAP ind i låneaftalen 

men hvor den variere med den praksis der nu engang er, der kan de nu komme på den helt safe-side i 

forhold til de her covernanter ved at konvertere til IFRS 16. Dem kan jeg også godt se at der er nogen 

muligheder i.  
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Om der er nogen specifikke brancher der har nogen fordele i at gøre det, det kan jeg ikke se, fordi der tror 

jeg at man vil tænke at den administrative byrde er højere. Retail, shipping og fly har alle en stor effekt, 

men jeg tror mere det er de andre ting, altså de impacts som IFRS 16 også medfører, der hvor man bruger 

EBITDA og solvens osv., hvis man har nogen fordele der så kan man se en idé i at implementere IFRS 16. Jeg 

kan ikke se at der som branche er et interessant element. Det er i hvert fald ikke noget jeg har tænkt over 

på noget tidspunkt.  

Rasmus Christiansen: Vi vil til sidste lige høre om du har nogen pointer eller spørgsmål som du mener vi 

ikke har berørt omkring vores problemstilling? (00:38:15 – 00:47:00) 

Bjarne Jørgensen: Nej det synes jeg ikke, Jeg synes pointerne lige præcis om implementeringen i ÅRL går på 

hvorfor er det at man skal gøre det, og hvor er det man ser mulighederne kunne være, og at der netop er 

nogen regnskabsbrugere som bruger regnskabet til noget andet og hvordan de ser på det. Jeg synes det er 

interessant at man kan bruge IFRS 16 nu her, og det mener jeg er helt reelt, til at få nogen højere priser på 

nogen virksomheder, fordi vi er i en verden hvor der ikke er udviklet et nyt paradigme for hvordan man 

værdiansætter virksomheder og fastsætter låneaftaler, covernanter osv. I en IFRS 16 verden. Vi ved det ikke 

lige nu, eller hvordan praksis udvikler sig. Så du har nogen muligheder hvis du er smart, til at få nogen 

højere priser og få nogen fine lånemuligheder i nogen covernanter osv. Eventuelt fede bonus aftaler for 

nogen chefer. Men det peger jo alle sammen i de ting hvor enten FCF, EBITDA eller solvensgrad har en 

effekt.  

Supplerende spørgsmål fra Rasmus Christiansen: Hvordan ser du fremtiden i IFRS 16 i forhold til ÅRL? Altså 

hvornår kommer vi hen til den verden hvor alle de her små B’ere også skal bruge det?  

Bjarne Jørgensen: Det håber jeg og tror ikke at vi kommer ind i. Det er simpelthen fordi man fokusere på at 

lempe kravene for de her små virksomheder, og også de administrative byrder, især med den seneste 

ændring der kom til regnskabsklasser osv. I 2015. Så det tror jeg ikke, men jeg ved det selvfølgelig ikke. Men 

det tror jeg ikke at vi kommer ind i, at de små B’ere også kommer til at gøre det. Der vil de administrative 

byrder det kræver for at gøre det her, og de kompetencer for det kræver selv at skulle sidde og beregne 

annuitetsformler og sådan nogle ting, og der kan jeg ikke se at, den enkelte bogholder i en lille B 

virksomhed skal kunne det. Det kan jeg ikke se nogen mening i overhoved.  

Mikkel Jørgensen: Man kan sige at de økonomiske fordele som opnås skal også være større end de 

administrative byrder, før at et tilvalg ville kunne betale sig. Så man bør derfor sammenholde disse 

begreber, både de øgede administrative byrder kontra de fordele som opnås ved dette, eksempelvis et 

større EBITDA eller et højere frit cash flow eller lignende. 
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Bjarne Jørgensen: Ja, og min pointe er nok at de fordele som de helt små virksomheder får, fordi de er ikke 

ude og tage de store banklån med de komplicerede covenanter osv. De er nok heller ikke porteføljetarget 

for PE ejede virksomheder når vi snakker de små B’ere. Men når vi bevæger os op i C’erne, så er de typer 

virksomheder der, men så synes jeg også det er helt relevant at lave IFRS 16. Jeg kunne også godt forestille 

mig at IFRS 16 blev et krav i en eller anden fremtid, men ikke på B virksomheder. 

Rasmus Christiansen: Så fordelene de opvejer ikke ulemperne i det her tilfælde?  

Bjarne Jørgensen: Nej det tror jeg ikke. Jeg ville tro at de administrative byrder var for høje.  

Rasmus Christiansen: Også i C’ere? Tror du at de ville give mening her? 

Bjarne Jørgensen: Det ville afhænge af den enkelte virksomhed. Hvis man måler op imod de generelle 

makro økonomiske gevinster ved at gøre det her, og det vil sige hvad ville regnskabsbrugerne få ud at det 

osv., og du ligesom har det her mål i forhold til det formueorienterede paradigme, så må det være et så 

meget mere retvisende billede man får, at det her ville give mening. Hvis den nej som 

regnskabslovgivningen udvikler sig i øjeblikket, det også giver et mere retvisende billede, og dermed mere 

relevant for regnskabsbrugere generelt, hvis vi har den forudsætning, så må det også makro økonomiske 

være fornuftigt at implementere IFRS 16 C’ere, men ikke for B’ere, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg er så i 

tvivl om lovgivningen den, og den vej den bevæger sig, og den vej standardsætterne arbejder med 

lovgivningen i øjeblikket om det faktisk er til fordel for regnskabsbrugerne, men det er en helt anden snak. 

Det er et nyt projekt for jer, det kan i skrive kandidatafhandling om.  

Rasmus Christiansen: Er det ikke lidt et problem hvis vi ikke i klasse B på et eller andet tidspunkt 

implementere det her? Er det ikke lidt et problem at vi henviser til en ”forældet” regnskabsstandard?  

Bjarne Jørgensen: Jeg kan godt se hvad du siger, men den måde EU’s regnskabsdirektiv ligesom har valgt at 

opbygges på, som vores lokale lovgivning i flere land jo afspejler, det er jo en anden form end IFRS. Der har 

man sagt at vi bliver nødt til at bygge det op på de her regnskabsklasser, altså byggeklodsmodellen om man 

vil, på grund af nemlig de administrative byrder. Så skulle man mere gå den helt anden vej, og det synes jeg 

slet ikke man skal, men at man ikke har krav om aflæggelse af regnskab for små virksomheder, og at der 

ikke var regnskabsprincipper der galt for disse osv. Men i min optik der ville det blive en for stor 

administrativ byrde at påføre IFRS 16 på de små B’ere. Men jeg kan godt se hvad du siger, fordi hvad så, 

skal vi så holde liv i de gamle regler for altid. Ja, det er nok de rigtige regler for den type virksomhed, så jeg 

tror mere det er sådan vi skal se det. At der blot er 2 forskellige regelsæt. Det er ikke nødvendigvis IAS 17 vi 

holder liv i. Der er blot 2 forskellige regelsæt, for hvordan man skal behandle sine leasingkontrakt efter ÅRL, 
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afhængig i hvilken regnskabsklasse man er i. Lige nu er der så 2 forskellige regelsæt uafhængig af hvor man 

er, fordi man kan blot tilvælge IFRS 16 hvis man har lyst.  

16.5 Bilag 5 – Interviewguide Jan Christian Nielsen 

 Hvad har du af kendskab til, at IFRS 16 nu kan benyttes som tilvalg til Årsregnskabsloven? 

 Har du hørt om nogle virksomheder, der aflægger årsrapport efter Årsregnskabsloven, som frivilligt 

har valgt at tilvælge IFRS 16 til deres anvendte regnskabspraksis? Og hvad ser du som de største 

udfordringer i forbindelse hermed? 

 Hvilken indregningsmetode er efter din opfattelse den mest hensigtsmæssige i forhold til at afspejle 

et retvisende billede i årsrapporten? 

 Hvordan vil det frivillige tilvalg af IFRS 16, efter din opfattelse, påvirke regnskabsbrugernes 

beslutninger? Eksempelvis ved en regnskabsanalyse eller en værdiansættelse 

 Er det blevet nemmere at gennemskue værdien af virksomheden eller sværere? Og hvorfor? 

 Hvilke værdiansættelsesmetoder ser du som de mest relevante for virksomheder, som aflægger 

regnskab efter klasse B og C? og hvorfor? 

 Hvordan forventer du, at implementeringen af IFRS 16 vil påvirke værdiansættelsen? 

 Har du en forventning om hvilke typer af virksomheder eller brancher i Danmark, som ville kunne have 

en fordel ved at tilvælge IFRS 16 til Årsregnskabsloven, og hvorfor?  

 

16.6 Bilag 6 – Interviewguide – Jan Christian Nielsen 
Der blev den 28. marts 2019 afholdt interview med statsautoriseret revisor Jan Christian Nielsen. Jan 

Christian er til daglig Chef konsulent i regnskabstilsynet hos Erhvervsstyrelsen, hvor han arbejder med 

regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder hos Erhvervsstyrelsen, hvilket han har gjort siden 

etableringen i 2005. Jan Christian har herudover en flerårig baggrund fra revisionsbranchen, og deltog i 

skrivelsen af lovbestemmelsen for tilvalget af IFRS 16 til Årsregnskabsloven. Interviewet blev foretaget på 

et fysisk møde på Erhvervsstyrelsens lokation i København (Langelinie Allé 17, 2100 København Ø) kl. 7.30 – 

8.30 med følgende deltagere: Mikkel Jørgensen, Rasmus Christiansen og Jan Christian Nielsen. 

Interviewet blev indledt med at Interviewere forespurgte Jan-Christian om interviewet måtte optages, og 

efterfølgende transskriberes og vedlægges som bilag til opgaven. Jan Christian fortalte at han desværre ikke 

havde tid til efterfølgende at læse transskriberingen igennem, og at han derfor ikke ønskede at vi foretog 

en transskribering som blev vedlagt til interviewet (Da han ikke ønskede en direkte citering i opgaven). Vi 

fik i stedet lov til at optage det til internt brug, og efterfølgende bruge essensen af interviewet i vores 

opgave. 

Interviewguiden til dette interview et tilpasset i forhold til det første interview således, at denne var 

tilpasset Jan-Christian Nielsens profil i Erhvervsstyrelsen. Interviewguiden ses jf. særskilt bilag. 
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Der blev på interviewet drøftet at lovbestemmelsen om en frivillig implementering af IFRS 16 nu er tilladt, 

primært er gjort med henblik på at gøre det mindre administrativt tungt at foretage koncernrapporteringer 

til moderselskaber der aflægger koncernregnskab. Det blev drøftet at en af de største byrder ved en 

implementering af IFRS 16 vil ligge i at de interne økonomisystemer skal kunne håndtere behandlingen af 

de finansielle kontrakter, hvilket ikke er simpelt i de fleste systemer på nuværende tidspunkt. Det blev 

drøftet at muligheden for implementeringen af IFRS 16 formentlig bille bruges af klasse c virksomheden, 

som følge af at nytteværdien i de mindre B virksomheder ikke var ligeså stor.  

Vi blev på interviewet bekræftet i at den frivillige implementering af IFRS 16 forment primært ville blive 

brugt af virksomheder som skulle foretage en koncernrapportering, men at det ligeledes vil være en fordel 

for de virksomheder som ønsker at få et forhøjet EBIT/EBITDA, og at der formentlig også vil være nogle 

virksomheder som vil tilvælge det på denne baggrund. Jan Christian blev forespurgt til hvilken metode for 

indregning af leasing i årsrapporten han så som den mest retvisende, og bekræftede ligeledes at han mente 

at dette ville være en indregning efter IFRS 16. Jan Christian så ligeledes at det formentlig ville blive et krav 

om IFRS 16 for klasse C virksomheden, men at der fortsat vil være et stykke vej før at det blev relevant for B 

virksomheder.  

16.7 Bilag 7 – Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for taleksempel 
Nedenstående ses en opstilling af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for hele 

leasingperioden på 5 år, indregnet efter både IFRS 16 og IAS 17.  

Der ses beregninger ved en IFRS 16 beregning jf. nedenfor. 

Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Omsætning 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 

- Vareforbrug (18.000) (18.360) (18.727) (19.102) (19.484) 

- Andre eksterne omk. (1.000) (1.020) (1.040) (1.061) (1.082) 

Gross profit 41.000 41.820 42.656 43.510 44.380 

      

- Personale omk.  (5.000) (5.100) (5.202) (5.306) (5.412) 

EBITDA 36.000 36.720 37.454 38.203 38.968 

      

- Afskrivninger (27.955) (27.955) (27.955) (16.800) (16.800) 

EBIT 8.045 8.765 9.499 21.403 22.168 

      

Finansielle poster (4.394) (3.249) (2.062) (829) (0) 

Resultat før skat 3.651 5.516 7.438 20.574 22.168 

      

Skat af årets resultat (803) (1.213) (1.636) (4.526) (4.877) 

Årets resultat 2.847 4.302 5.801 16.048 17.291 
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Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Aktiver       

Produktionsanlæg 67.200 50.400 33.600 16.800 - 

Andre anlæg og Driftsmidler 22.310 11.155 - - - 

Likvider 11.000 12.500 14.576 29.240 64.862 

i alt  100.510 74.055 48.176 46.040 64.862 

Passiver      
Egenkapital 12.847 17.150 22.951 38.999 56.289 

Udskudt skat 583 1.418 2.514 3.696 - 

Skyldig skat 220 378 540 3.345 8.573 

Leasing gæld - Lang 55.109 22.171 0 - - 

Leasing gæld - kort 31.751 32.938 22.171 0 - 

i alt  100.510 74.055 48.176 46.040 64.862 

 

Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Pengestrømsopgørelse      
EBIT 8.045 8.765 9.499 21.403 22.168 

Reguleringer 27.955 27.955 27.955 16.800 16.800 

Resultat før renter 36.000 36.720 37.454 38.203 38.968 

Betalt selskabsskat - (220) (378) (540) (3.345) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 36.000 36.500 37.076 37.664 35.623 

       
Køb af anlægsaktiver - - - - - 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet - - - - - 

       
Leasing gæld (30.606) (31.751) (32.938) (22.171) (0) 

Renter (4.394) (3.249) (2.062) (829) (0) 

Kapitalforhøjelse - - - - - 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (35.000) (35.000) (35.000) (23.000) (0) 

       
Ændring i likvider 1.000 1.500 2.076 14.664 35.623 

       
Likvider primo 10.000 11.000 12.500 14.576 29.240 

Likvider ultimo 11.000 12.500 14.576 29.240 64.862 

 

Der ses beregninger ved en IAS 17 beregning jf. nedenfor.  
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Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Omsætning               60.000        61.200       62.424       63.672       64.946  

- Vareforbrug              (18.000)      (18.360)     (18.727)     (19.102)     (19.484) 

- Andre eksterne omk.              (13.000)      (13.020)     (13.040)       (1.061)       (1.082) 

Gross profit               29.000        29.820       30.656       43.510       44.380  

      

- Personale omk.                 (5.000)        (5.100)       (5.202)       (5.306)       (5.412) 

EBITDA               24.000        24.720       25.454       38.203       38.968  

      

- Afskrivninger              (16.800)      (16.800)     (16.800)     (16.800)     (16.800) 

EBIT                 7.200          7.920         8.654       21.403       22.168  

      

Finansielle poster                (3.142)        (2.399)       (1.629)          (829)              (0) 

Resultat før skat                 4.058          5.521         7.026       20.574       22.168  

      

Skat af årets resultat                   (893)        (1.215)       (1.546)       (4.526)       (4.877) 

Årets resultat                 3.165          4.306         5.480       16.048       17.291  

 

Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Aktiver            

Produktionsanlæg               67.200        50.400       33.600       16.800               -    

Andre anlæg og Driftsmidler                       -                  -                 -                 -                 -    

Likvider               11.000        12.500       14.576       29.240       64.862  

i alt                78.200        62.900       48.176       46.040       64.862  

Passiver           

Egenkapital               13.165        17.471       22.951       38.999       56.289  

 Udskudt skat                     673          1.509         2.514         3.696               -    

 Skyldig skat                     220             378            540         3.345         8.573  

Leasing gæld - Lang               43.542        22.171               -                 -                 -    

Leasing gæld - kort               20.601        21.371       22.171               -                 -    

i alt                78.200        62.900       48.176       46.040       64.862  
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Regnskabsår 1 2 3 4 5 

Pengestrømsopgørelse      
EBIT 7.200 7.920 8.654 21.403 22.168 

Reguleringer 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

Resultat før renter 24.000 24.720 25.454 38.203 38.968 

Betalt selskabsskat - (220) (378) (540) (3.345) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 24.000 24.500 25.076 37.664 35.623 

       
Køb af anlægsaktiver - - - - - 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet - - - - - 

       
Leasing gæld (19.858) (20.601) (21.371) (22.171) - 

Renter (3.142) (2.399) (1.629) (829) (0) 

Kapitalforhøjelse - - - - - 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (23.000) (23.000) (23.000) (23.000) (0) 

       
Ændring i likvider 1.000 1.500 2.076 14.664 35.623 

       
Likvider primo 10.000 11.000 12.500 14.576 29.240 

Likvider ultimo 11.000 12.500 14.576 29.240 64.862 

 

16.8 Bilag 8 – Fordele og ulemper ved implementering af IFRS 16:  
Forhold angivet i parentes henviser til det faktum, at der kan være tale om både en fordel og ulempe 

afhængigt af den konkrete situation og virksomhed. 

Frivillig implementering af IFRS 16 
Fordele Ulemper 

 

 Større EBIT og EBITDA i resultatopgørelsen. 

 Større balancesum. 

 Stigning i de frie cash-flows i 
pengestrømsopgørelsen.  

 Voksende overskudsgrad. 

 Forbedret ROE i slutningen af 
leasingperioden. 

 Forbedring af EBITDA-baserede covenants i 
låneaftaler.  

 Mindre administrative byrder ved 
koncernrapportering efter IFRS. 

 (Værdiansættelse) 
 

 

 Større administrative byrder. 

 Stigning i afskrivninger og 
renteomkostninger. 

 Faldende afkastningsgrad. 

 Faldende soliditetsgrad.  

 Større rentebærende gæld.  

 Forværret ROE i begyndelsen af 
leasingperioden.  

 Tilpasning af intern økonomistyring.  
 (Værdiansættelse)    


