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Executive summary  

During the last few years, there has been an increasing trend for lease of assets rather than purchasing 

these. This trend appears in all kind of industries, and especially in industries where the companies are 

holding a relatively large amount of fixed tangible assets as part of the total assets.  

The Danish Financial Statements Act changed 20th December 2018 allowing companies to either reflect 

lease contracts in alignment with the previously applicable International Accounting Standard 17 (IAS 17) 

or, the newly implemented International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16). The idea behind the 

change of the international standards, and change of the Danish Financial Statements Act, was to improve 

the comparability of financial statements between companies within the same industry.  

Our main reason for writing this thesis is to examine the effects on the true and fair view of implementing 

IFRS 16 in the financial statement of an entrepreneur company applicable to reporting class C (large) 

entities. Furthermore, consequences related to change of the accounting principles for a company have 

been analyzed.  

Quite a few different methods have been used for data collection to write this thesis, such as webpages, 

articles and a variety of books written by qualified experts. Furthermore, IAS 17, IFRS 16 and the change in 

the regulations of the Danish Financial Statements Act have been used to obtain relevant knowledge for 

discussion of our thesis related to the change of the regulation and how this will affect the true and fair 

view of the financial statement. In order to reality check our thesis and analysis and the consequences for 

the companies, we interviewed a specialist (State Authorized Public Accountant) and a Corporate 

Customers Bank Advisor.  

The main difference between the two standards is the classification. According to IAS 17, lease agreements 

are classified as either an operating lease or finance lease. According to IFRS 16, all lease agreements must 

in general be reflected as finance lease in the balance sheet.  The change of the accounting principle is 

reflected in the fact that the financial statements will show a larger amount of assets and liabilities, derived 

from the fact that the previously classified operational lease is no longer a contingent liability in the notes 

of the financial statements, but reflected in the balance sheet. This influences the financial ratios i.e. a 

lower rate of return, solvency ratio and liquidity ratio. Accordingly, this will change the readers view of the 

financial statement of the annual report.  

The thesis concludes that implementation of lease contracts according to IFRS 16 positively contributes to a 

higher degree of a true and fair view of the financial statement. Derived from analyzing the implementation 

of IFRS 16 in the financial statement of Arkil A/S and interview of a specialist (State Authorized Public 
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Accountant) this argument has been confirmed. On the other hand, implementation of IFRS 16 on leases in 

the financial statement is causing relatively heavy administratively burdens and one could argue that the 

gains of the change in recognition method do not correspond to the heavy administrative work - and 

corresponding cost - related to the implementation. Accordingly, we do not expect Danish companies to a 

larger extent take advantage of this possibility to change their accounting principles for recognition of lease 

contracts from IAS 17 to IFRS 16 until they eventually could be required to do so if alternatives at some 

stage are narrowed in to only accepting IFRS 16.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Indledning 

IASB og FASB har i en længere årrække arbejdet på udarbejdelse af den nye internationale 

regnskabsstandard for indregning af leasing. På baggrund heraf er der i januar 2016 udgivet den nye 

internationale regnskabsstandard for leasing, IFRS 16. Standarden er udarbejdet, da sondringen mellem 

finansiel og operationel leasing har modvirket investorers ønske om at sammenligne virksomheder.1 

Afledt heraf har Folketinget den 20. december 2018 vedtaget lovforslag L 99 omhandlende ændringer til 

årsregnskabsloven. Blandt disse indgår ændringer til Årsregnskabslovens § 33 og § 83 a, som giver 

virksomheder mulighed for frivilligt at indregne leasingkontrakter efter principperne i IFRS 16 gældende fra 

den 1. januar 2020.2  

Ændringen til årsregnskabsloven er medført af, at der ved ændringen til loven i 2015 var lagt vægt på, at 

årsregnskabsloven ikke skulle konflikte med IFRS med undtagelse af, hvis konflikten sker udledt af 

regnskabsdirektivet. Standarden der vælges anvendt for den enkelte virksomhed skal dog anvendes 

kontinuerligt og kan ikke ændres fra år til år. 3  

Med muligheden for frivilligt at indregne leasingkontrakter efter principperne i IFRS 16 menes, at 

leasingstandarden kan anvendes til fortolkning af lovens rammebestemmelser, som overordnet set 

betyder, at alle leasingaftaler, som hovedregel, skal indregnes i balancen. Alternativt kan virksomheder 

fastholde indregning ud fra fortolkning af IAS 17, hvor det alene er finansielt leasede aktiver, som indregnes 

i balancen. Såfremt virksomheden vælger IFRS 16 som fortolkningsgrundlag vil dette være en ændring til 

anvendt regnskabspraksis. Det skal af anvendt regnskabspraksis fremgå tydeligt hvilken leasingstandard en 

virksomhed anvender ved indregning. IFRS 16 tillader enkelte undtagelser relateret til kortfristede 

leasingaktiver og leasing af aktiver med lav værdi. Anvendes disse undtagelser skal dette fremgå af anvendt 

regnskabspraksis. 4 

Ændringen til årsregnskabsloven relateret til anvendelse af IFRS 16 som fortolkningsgrundlag angiver ikke 

krav om, at virksomheder anvender kravene til oplysninger i standarden. Dog kan virksomheder finde 

inspiration til oplysninger i den internationale standard hvis de ønsker et mere oplysende regnskab. 4 

                                                           
1 FSR – Faglig nyhed 14.01.2016  
2 FSR – Faglig nyhed 20.12.2018 
3 Lovforslag nr. L 99 
4 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven – Special edition | December 2018, side 38 
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Af begrebsrammens niveau 1 og 2, som er beskrevet i årsregnskabslovens kapitel 3 defineres det retvisende 

billede af et regnskab.5 Den vedtagne lovændring, relateret til at virksomheder frivilligt kan vælge at 

indregne leasing efter principperne i IFRS 16, giver anledning til forundring af, hvilken effekt 

implementeringen af IFRS 16 vil få for det retvisende billede af regnskabet.  

Virksomheder i entreprenørbranchen anvender i deres daglige arbejde mange store og likviditetsmæssigt 

tunge entreprenørmaskiner6, hvor det forventes, at leasing i branchen er attraktivt, fordi dette ved 

investeringstidspunktet er mindre kapitaltungt end køb og således skaber kapital til andre investeringer. 

Det formodes, at virksomheder, herunder virksomheder i entreprenørbranchen, som i stor grad benytter 

sig af leasing, vil blive særligt påvirket ved ændringen af den nuværende regnskabspraksis til den 

internationale standard, IFRS 16.  

Det ønskes endeligt at identificere, hvilke konsekvenser implementeringen af IFRS 16 medfører for 

virksomhederne, med henblik på vurdering af hvorvidt virksomhederne i praksis vil benytte muligheden for 

at anvende den nye internationale standard ved indregningen af leasing.  

 

1.2. Problemformulering 

Ovenstående leder derfor op til den valgte problemstilling vedrørende implementering af IFRS 16;  

 

Hvilken effekt vil ændringen i Årsregnskabsloven vedrørende anvendelse af IFRS 16 få for det retvisende 

billede af regnskaberne for entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor, i forhold til den 

nuværende gældende praksis, og hvilke konsekvenser vil implementeringen få for virksomhederne?  

 

Problemstillingen vil blive besvaret med udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål;  

1. Hvad er definitionen på et retvisende billede af et regnskab?  

2. Hvordan adskiller indregningen ifølge IFRS 16 sig fra IAS 17? 

3. Hvordan påvirkes den finansielle præsentation og nøgletal ved implementeringen af IFRS 16? 

4. Hvad er revisorernes holdning til de to regnskabsstandarder?  

5. Hvilken effekt medfører implementeringen af IFRS 16 for bankernes finansieringsvillighed? 

6. Hvilke omkostninger medfører ændring af regnskabspraksis for indregning af leasing?  

                                                           
5 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven, 5. udgave 2018/19, kapitel 4 
6 Leasing Fyn – Leasing af entreprenørmaskiner 
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Diskussionerne og delkonklusionerne af ovenstående undersøgelsesspørgsmål vil danne grundlag for den 

samlede konklusion på problemstillingen.  

Den valgte problemstilling er defineret, da vi ønsker at undersøge konsekvenserne til ændringen til 

årsregnskabsloven herunder, hvad der vurderes at være mest retvisende for entreprenørvirksomheder i 

regnskabsklasse C stor. Denne regnskabsklasse er valgt for at få entreprenørvirksomheder, som har mest 

mulig leasing og gæld. Endvidere findes der i Årsregnskabsloven lempelser relateret til virksomheder i 

regnskabsklasse A og B, som ikke er påkrævet at indregne leasingaftaler i balancen.  

 

1.3. Opgavens opbygning 

Opgaven er opbygget i tre dele, henholdsvis den indledende del, den analyserende del samt den 

konkluderende og perspektiverende del.  

Den indledende del af opgaven relaterer sig til undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 oplyst i afsnit 1.2. Disse 

undersøgelsesspørgsmål anvendes til opbygning af den nødvendige baggrundsviden krævet til udarbejdelse 

af opgavens analyserende del.  

Opgavens analyserende del kan henføres til undersøgelsesspørgsmål 3 til 6 af de definerede 

undersøgelsesspørgsmål i afsnit 1.2.   

I den analyserende del af opgaven finder gennemgangen af undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 blandt andet 

sted. Disse er anvendt til analyse af, hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 har for det retvisende 

billede af regnskabet for entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor, som bruges for besvarelse på 

den første del af opgavens problemstilling. 

Analysens undersøgelsesspørgsmål 5 og 6 anvendes i relation til behandling af, hvilke konsekvenser 

virksomhederne kan imødese ved implementeringen af IFRS 16, som ligeledes bruges i relation til 

besvarelse af den andel del af opgavens problemstilling.  

Opgavens kapitler omhandler besvarelse af opgavens undersøgelsesspørgsmål, samt konklusion på den 

overordnede problemstilling. Der er for de analyserende hovedafsnit beskrevet en opsummerende 

delkonklusion.  
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Opgaven er struktureret i følgende kapitler:  

Kapitel 1 – Begrebsrammen; Formålet med opgavens kapitel 1 er at opnå forståelse for begrebsrammens 

niveau 1 og 2, hvori tolkningen af det retvisende billede af et regnskab bliver behandlet. Kapitlets indhold 

anvendes til besvarelse af opgavens undersøgelsesspørgsmål 1.   

Kapitel 2 – IAS 17; Formålet med nævnte kapitel er at gennemgå den 

tidligere gældende internationale regnskabsstandard IAS 17. I kapitlet 

defineres leasing, og indregning og måling af leasing, samt 

præsentations- og oplysningskrav i henhold til regnskabsstandarden. 

Kapitlet anvendes, sammen med kapitel 3 og 4 til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmål 2, hvor regnskabssandarderne IAS 17 og IFRS 16 

sammenholdes.  

 Kapitel 3 – IFRS 16; Formålet med dette kapitel er at gennemgå den 

gældende og ny-implementerede internationale regnskabsstandard IFRS 

16. Årsregnskabsloven tillader fra 20. december 2018 at fortolke den 

regnskabsmæssige behandling af leasing efter reglerne i IFRS 16. Her 

defineres leasing, og indregning og måling af leasing, samt 

præsentations- og oplysningskrav i henhold til regnskabsstandarden. 

 Kapitel 4 – Adskillelse; Formålet med opgavens kapitel 4 er at 

sammenholde de to gennemgåede regnskabsstandarder i henholdsvis 

kapitel 2 og 3 med henblik på at identificere forskellene i standarderne. 

Her beskrives både standardernes fælles træk og forskelle.  

Kapitel 5 – Entreprenørbranchen; Formålet med opgavens kapitel 5 er at 

analysere relevante elementer i entreprenørbranchen, som det er valgt 

at fokusere på i henhold til opgavens problemstilling. Kapitel 5 anvendes 

til at opnå baggrundsviden om entreprenørbranchen, anvendt i analyse 

af undersøgelsesspørgsmål 3.  

Kapitel 6 – Arkil A/S; Formålet med nævnte kapitel er at analysere, hvordan implementeringen af IFRS 16 

påvirker det retvisende billede af regnskaber i entreprenørbranchen. I relation hertil gennemgås et 

eksempel på leasingkontrakt, således indregningen af en ny leasingaftale forstås. Herefter ændres 

indregning af leasing i casevirksomheden, som er Arkil A/S, således indregningsmetoden efter IAS 17 kan 

Kapitel 1 -

Begrebsrammen

Kapitel 2 -

IAS 17

Kapitel 3 -

IFRS 16

Kapitel 4 -

Adskillelse

Kapitel 5 -

Entreprenørbranchen

Kapitel 6 -

Arkil A/S

Kapitel 7 -

Statsautoriseret Revisor

Kapitel 8 -

Danske Bank

Kapitel 9 -

Omkostninger
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sammenlignes med IFRS 16. Der analyseres såvel på regnskabets finansielle præsentation som udvalgte 

relevante nøgletal. Kapitlet anvendes i analysen til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3.  

Kapitel 7 – Statsautoriserede Revisor; Formålet med dette kapitel er, på baggrund af interview af en 

statsautoriseret revisor fra den faglige afdeling (Audit Business Solutions) i Deloitte, at analysere på 

ændring af regnskabspraksis, det retvisende billedes påvirkning samt anvendelse af muligheden for 

ændring af indregning af leasingkontrakter. Kapitlet relaterer sig til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 

4.  

Kapitel 8 – Danske Bank; Formålet med opgavens kapitel 8 er at opnå kendskab til, om implementeringen af 

IFRS 16 påvirker virksomheders belåningsmuligheder eller omkostninger ved optagelse af lån. Der foretages 

til brug herfor et interview af en erhvervsrådgiver hos Danske Bank. Danske Bank vurderes blandt de 

førende banker inden for erhvervsrådgivning og erhvervslånemuligheder. I interviewet stilles relevante 

spørgsmål i relation til at analysere på konsekvenserne for ændring af regnskabspraksis. Analysen i dette 

kapitel benyttes til besvarelse af opgavens undersøgelsesspørgsmål 5.  

Kapitel 9 – Omkostninger; Formålet med nævnte kapitel er at vurdere, hvilke omkostninger, der afholdes, 

relateret til ændring af indregning af leasing fra regnskabsstandarden IAS 17 til regnskabsstandarden IFRS 

16. Her kommes nærmere ind på såvel de direkte omkostninger som ressourcer relateret til det 

administrative arbejde forbundet med ændring af regnskabspraksis. Kapitlet anvendes til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmål 6.   

 

1.4. Metode og teori 

Ved opgaveskrivning kan der findes anvendelse af mange forskellige metoder til, hvordan viden indsamles, 

ligesom forskellig teori kan anvendes. Der foretages i relation hertil til- og fravalg for den benyttede 

metode og teori i opgaven. I indeværende afsnit gennemgås de valgte metoder benyttet i forbindelse med 

svar på de forskellige undersøgelsesspørgsmål, som er beskrevet i afsnit 1.2. omkring problemformulering. 

Argumentation for fravalg, som er gennemgået i indeværende afsnit, er beskrevet i afsnit 1.5. relateret til 

afgrænsninger foretaget i opgaven.   

Undersøgelsesspørgsmål 1:  

I relation til undersøgelsesspørgsmål 1 vil der blive beskrevet, hvordan det retvisende billede tolkes. Der vil 

ved dette undersøgelsesspørgsmål findes anvendelse af sekundære data, da dette afsnit vil tage 

udgangspunkt i begrebsrammens niveau 1 og 2, som indgår i Årsregnskabslovens kapital 3. Der vil i dette 

undersøgelsesspørgsmål udelukkende blive anvendt sekundær faglitteratur, såsom begrebsrammen og 
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bogen ’Finansiel rapportering – teori og regulering’. Denne bog indeholder en fortolkning af 

begrebsrammens niveau 1 og 2. De sekundære data finder anvendelse til besvarelsen af dette 

undersøgelsesspørgsmål, da dette kan besvares ud fra beskrivelserne og fortolkningen af det retvisende 

billede ud fra den eksisterende faglitteratur.  

Undersøgelsesspørgsmål 2:  

Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2 vil der ligeledes findes anvendelse af sekundære data i form af 

lovgivning omkring regnskabsstandarderne for henholdsvis IAS 17 og IFRS 16. Endvidere vil der til 

besvarelsen blive brugt EU kommissionens danske fortolkning af disse standarder samt diverse artikler og 

hjemmesider, som vurderes at have en objektiv mening til standarderne. Der vil således udelukkende blive 

benyttet sekundære kvalitative data herfor, da forskellene i standarderne fremfindes og beskrives på 

baggrund af gennemgang af de gældende standarder og eksisterende faglitteratur.  

Undersøgelsesspørgsmål 3: 

Til brug for besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3 vil sekundær data blive benyttet. Der er til brug for 

analysen indhentet et eksempel på en leasingaftale fra Jyske Finans, som er vedlagt af bilag 6. Endvidere er 

Arkil A/S’ regnskab for 2017, som er offentlig tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (Virk), anvendt. 

I forbindelse med beregning af diskonteringsfaktoren, som vil blive brugt til beregning af nutidsværdien, er 

bogen ’Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang’ benyttet. For beregning af 

påvirkningerne af den finansielle præsentation er der fundet anvendelse af den simplificerede metode B, af 

transitionsreglerne i IFRS 16, i forbindelse med ændret regnskabspraksis for leasing. Ved beregning af 

nøgletal er formler jævnfør E-conomics hjemmeside benyttet. Disse former for data er alle sekundære data. 

Datavalget kan henføres til, at der ved beregning af påvirkningen til den finansielle præsentation og 

nøgletal for casevirksomheden Arkil A/S i henhold til indregning efter IAS 17 og IFRS 16, foretages 

beregninger på baggrund af eksisterende faglitteratur.       

Undersøgelsesspørgsmål 4:  

Relateret til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 4 foretages et semi-struktureret interview med en 

statsautoriseret revisor fra Deloittes faglige afdeling. Der er her tale om primære kvalitative data, da der 

udarbejdes og afholdes et interview med en fagkyndig. Der er valgt at foretage et semi-struktureret 

interview, idet interviewet vil have karakter af en åben samtale dog med punkter for at holde styr på 

samtalens retning. Der kunne i stedet for et semi-struktureret interview være benyttet en åben dialog med 

interviewede person. Denne åbne dialog kunne medføre behandling af emner, som kunne pege i flere 

forskellige retninger. Dette er dog ikke anvendt, da dette ville kunne køre i en anden retning end emnet og 
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relevansen for opgaven. Det er her ønsket at interviewe en statsautoriseret revisor fra en af de fire største 

revisionsselskaber i verden, og der er specifikt valgt Deloitte, da dette fremgår som verdens største7. Der er 

endvidere valgt at interviewe en statsautoriseret revisor, som til daglig sidder i den faglige afdeling, da det 

er vurderet, at disse revisorer er mest opdaterede i forhold til nye regnskabsstandarder og lovændringer.  

Undersøgelsesspørgsmål 5: 

Det vurderes, at der for besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 5 skal benyttes et semi-struktureret 

interview med Danske Bank. Der er her valgt samme metode som ved undersøgelsesspørgsmål 4. 

Alternativt kunne der være brugt et spørgeskema eller et fuldt struktureret interview til denne besvarelse, 

men det er vurderet, at der ved et semi-struktureret interview vil opnås flere relevante svar fra banken, da 

dette ikke begrænser muligheden for at berøre andre interessante områder i emnet end selve spørgsmålet. 

Der er valgt at benytte en erhvervsbankrådgiver fra Danske Bank til nytte for besvarelsen, da det vurderes 

at Danske Bank er blandt de førende erhvervsbanker i landet. Der er interviewet en medarbejder i 

afdelingen for erhvervsbankrådgivning, da det er netop denne afdeling, som til dagligt har at gøre med 

erhvervsfinansiering. Herudover vil der i interviewet indhentes information relateret til kreditvurdering fra 

bankens afdeling for regnskabsanalyse.  

Undersøgelsesspørgsmål 6: 

Til brug for besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 6, vil findes anvendelse af sekundært datagrundlag, 

herunder analyser omkring implementeringsomkostninger for virksomheder ved ændring af 

regnskabspraksis fra IAS 17 til IFRS 16. Der vil her særligt blive anvendt analyser fra revisionshuse, herunder 

Deloitte og PriceWaterhouseCoopers. Det er vurderet, at dette datagrundlag vil give den påtænkte 

information til brug for analyse af omkostninger forbundet med ændring af regnskabspraksis.  

Pålidelighed af datagrundlag: 

Datagrundlag, som er benyttet i opgaven, er vurderet at opnå en høj pålidelighed. Dette er vurderet, afledt 

af, at det primære benyttede data består i fagbøger, lovgivning eller regnskabsstandarder, samt diverse 

hjemmesider og artikler fra højt estimerede kilder. Alle fagbøger er skrevet af fagkyndige. Lovgivning og 

standarder anvendes til at opnå baggrundsviden og bruges til fortolkning, beskrivelse og forståelse. Ved 

anvendelse af diverse artikler og hjemmesider er det sikret, at den enkelte kilde er pålidelig og skrevet af 

eksperter inden for det gældende område eller af objektive fagkyndige. Det vurderes at de interviewede 

personer ved undersøgelsesspørgsmål 4 og 5 er pålidelige, da der alene er anvendt personer med høj faglig 

                                                           
7 Accountingverse – Big 4 Accounting Firms 
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viden om interview emnerne. De interviewede personer har blandt andet ekspertise inden for emnerne 

gennem deres arbejde i større og respekterede selskaber.  

Der er endvidere anvendt eksempler for at afspejle effekten af ændringen af indregningsmetode fra IAS 17 

til IFRS 16. Her tages der udgangspunkt i en casevirksomhed, som anvendes til at illustrere påvirkningen af 

et regnskab ved implementering af IFRS 16, hvor der findes anvendelse af antagelser. 

 

1.5. Afgrænsning 

Som det fremgår af problemstillingen vil det undersøges, hvorledes ændringen af regnskabspraksis til 

indregning efter IFRS 16 vil påvirke det retvisende billede af en virksomhed i regnskabsklasse C stor i 

entreprenørbranchen. Endvidere vil der i opgaven fokuseres på de konsekvenser, som ændringen af 

indregningsmetode vil få for virksomheden. I indeværende afsnit vil der fokuseres på afgrænsningsforhold, 

som dermed ikke vil behandles som et led i opgaven.  

I opgaven vil der alene være fokus på den regnskabsmæssige påvirkning af ændringen i regnskabspraksis fra 

indregning af leasing efter IAS 17 til indregning efter IFRS 16. Der afgrænses fra det skattemæssige resultat, 

da det ikke vurderes at have en særlig effekt på påvirkningen, og derfor ikke har en relation til 

problemstillingen. Endvidere vil der afgrænses for den momsmæssige behandling heraf, da det ikke menes 

at ligge inden for opgavens omfang og hermed ikke har relevans.  

I opgaven er der taget udgangspunkt i ændringen af årsregnskabsloven, hvor der ved lovændringen af den 

20. december 2018 tillades, at virksomheder selv kan vælge at indregne efter IAS 17 eller fortolke IFRS 16. 

Derfor afgrænses der fra andre regnskabslove såsom US GAAP og andre internationale love.  

Der vil i opgaven være fokus på den regnskabsmæssige påvirkning for entreprenørbranchen i 

regnskabsklasse C stor. Effekten i andre brancher vil derfor ikke blive gennemgået, ligesom der afgrænses 

fra andre regnskabsklasser.   

Ved indgåelse af en leasingkontrakt, er der som led i aftalen en leasingtager og en leasinggiver. Opgaven 

tager udgangspunkt i leasingtagers regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler, da det er forventes at 

det er regnskaberne for leasingtager, som vil have størst påvirkning af ændringen. Der afgrænses derfor for 

den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for leasinggiver, da dette ikke er relevant for 

opgaven og dennes problemstilling.  

Der er i opgaven valgt at afgrænse fra behandling af IFRIC 4, som bliver refereret til i henhold til IAS 17 

standarden i forbindelse med vurdering af om en aftale indeholder leasing. Der afgrænses yderligere fra 



13 
 

andre fortolkningsbidrag, som der refereres til i standarderne, da det ikke menes at være relevant for 

besvarelsen af problemstillingen og undersøgelsesspørgsmålene.   

I opgaven gennemgås IFRS 16, som relaterer sig til indregning for leasing af materielle anlægsaktiver. 

Regnskabsstandarden er frivillig relateret til immaterielle anlægsaktiver, hvilket opgaven ikke vil medtage, 

hvorfor der afgrænses herfra. Der vil ligeledes afgrænses fra de særlige regler om investeringsejendomme.  

I forbindelse med udarbejdelse af opgaven er der benyttet data, som er indsamlet i perioden mellem 

vinteren 2018/19 frem til aflevering i foråret 2019.  

 

1.6. Begrebsdefinitioner 

I besvarelsen af opgaven indgår forkortelser og begreber, som vil blive forklaret i indeværende afsnit. 

Hermed sikres det, at der ikke opstår tvivl om betydningen og, at det fremgår tydeligt, hvad der undersøges 

i opgaven.  

 

Leasinggiver: Leasinggiver er defineret, som det selskab eller den person, som leaser et aktiv ud til 

leasingtager. Leasinggiver ejer aktivet i løbet af leasingperioden.  

 

Leasingtager: Leasingtager er defineret, som det selskab eller den person, som benytter et aktiv fra en 

leasinggiver i en given periode. Leasingtager har brugsretten til aktivet i løbet af leasingperioden mod 

betaling af leasingydelser fremlagt i leasingkontrakten.  

 

IFRS: Dette er en forkortelse for International Financial Reporting Standards. I denne opgave refereres der 

endvidere til disse som de internationale regnskabsstandarder. Regnskabsstandarderne er en lov, som skal 

benyttes af alle børsnoterede virksomheder i den Europæiske Union.  

 

IAS: Dette er en forkortelse for International Accounting Standards. IAS er internationale 

regnskabsstandarder, som er blevet vedtaget i perioden 1973 til 2001. Man er for nyligt gået i gang med at 

ændre og reformulere disse standarder, som nu kaldes IFRS.  

 

IASB: Dette er brugt som en forkortelse for International Accounting Standards Board. IASB er den 

internationale organisation, som udarbejder og vedtager de internationale regnskabsstandarder (IFRS).  
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FASB: Dette er en forkortelse for Financial Accounting Standards Board. FASB er en privat non-profit 

organisation, som udarbejder og vedtager regnskabsstandarder i USA (US GAAP).   

 

CIBOR rente: CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate og er en estimeret rente. Renten er et 

gennemsnit af angivne renter fra danske banker. Bankerne angiver et estimat for hvor meget de ville tage i 

rente, hvis de skulle udlåne penge til en anden bank med højeste kreditværdighed.  

 

Virksomhedens marginal lånerente: Virksomhedens marginale lånerente defineres i opgaven ved den rente, 

som leasingtager ville få fra en bank, hvis der skulle lånes midler til køb af aktivet. Der skal her tages 

udgangspunkt i et lån, som rækker sig over en tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhed i aktivet.  
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2. Betragtning af det retvisende billede (Kapitel 1) 

Introduktion til opgaven, herunder indledning, problemformulering, metodevalg, afgrænsning og 

begrebsdefinitioner er blevet gennemgået af afsnit 1. I de efterfølgende kapitler vil 

undersøgelsesspørgsmålene blive belyst, analyseret og vurderet. Efter gennemgang af alle kapitler vil der i 

opgaven blive konkluderet på den definerede problemstilling.  

Da opgaven er afgrænset til entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor, er der kun tale om 

virksomheder, som er underlagt revisionspligt af årsregnskabet i henhold til Årsregnskabslovens § 135 stk. 

1. Kun små virksomheder kan undlade at lade årsregnskabet revidere, såfremt de overholder kravene i 

relation hertil af Årsregnskabslovens § 135 stk. 1. Virksomheder i regnskabsklasse C stor hører ikke 

herunder. I en uafhængig revisors revisionspåtegning fremgår, at ”ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen 

af et årsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven”.8 Hvad der 

egentligt forstås ved et retvisende billede af et regnskab er i de følgende afsnit behandlet.  

 

2.1. Begrebsrammen for det retvisende billede og kvalitetskrav 

Det retvisende billede af en årsrapport kan henføres til årsregnskabslovens begrebsramme niveau 1 og 2, 

som omhandler de grundlæggende krav til årsrapporten relateret til brugernes informationsbehov samt 

kvalitetskrav.9 

Generalklausulen i Årsregnskabsloven er, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens 

situation i henhold til § 11, defineret ved; 

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

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en 

retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. ” 

 

2.1.1. Begrebsrammens niveau 1 – Brugernes informationsbehov  

Indledningsvist skal brugerne af virksomhedens eksterne regnskab findes blandt de primære og sekundære 

interessegrupper. Der lægges her størst vægt på de primære interessegrupper. Informationsbehovet vil 

være forskelligt for de forskellige brugere af regnskabet. Derfor tales der i begrebsrammen niveau 1 om 

heterogene informationsbehov, da regnskabsbrugerne har forskellig ekspertise inden for regnskab. 

                                                           
8 Arkil A/S’ regnskab fra 2017, Ledelsesberetning s. 17 
9 Årsregnskabsloven, § 11 og §12 
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Virksomhedens regnskab skal derfor være letforståeligt både for den regnskabskyndige bruger og den 

mindre regnskabskyndige bruger, således alle brugere vil kunne danne sig en vurdering af virksomhedens 

finansielle position.  

I begrebsrammens niveau 1 er regnskabsbrugers informationsbehov defineret som; 

- Prognoseopgaven; 

Regnskabet skal angive informationer, som kan hjælpe interessenterne til bedre at skønne 

virksomhedens fremtidssituation. Dette ses eksempelvist, når en investor benytter regnskabet til at 

vurdere en virksomheds evne til at fortsætte driften.  

- Kontrolopgaven; 

Regnskabet skal angive informationer, således disse giver bedst mulighed for, at interessenterne 

kan vurdere om virksomheden har udnyttet alle muligheder for at skabe mest værdi for 

aktionærerne i denne periode. Heri indgår ikke udelukkende den finansielle præsentation men også 

de miljømæssige forhold, samt hvordan virksomheden forholder sig til socialt ansvar, benævnt CSR.  

- Fordelingsopgaven;  

Regnskabet skal angive informationer omkring ressourceallokering mellem virksomheden, 

medarbejderne, ledelsen og investorerne. Dette kunne eksempelvis være en opskrivning i 

anlægsaktiver, som bliver indregnet på egenkapitalen som en bunden reserve. Dette skyldes, at en 

opskrivning ikke er en reel gevinst, og derfor ikke kan udloddes til investorerne.  

 

2.1.2. Begrebsrammens niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

Begrebsrammens niveau 2 opstiller en række fundamentale og forstærkende egenskaber, som et regnskab 

skal besidde for at skabe størst mulig nytteværdi for regnskabsbrugere.  

I figur 2.1 nedenfor er dette illustreret, og forklaringen til denne figur bliver gennemgået i det følgende.  



17 
 

 

Figur 2.1 – Fundamentale og forstærkende egenskaber10  

 

I de fundamentale egenskaber, som er illustreret af figuren ovenfor, bør regnskabet kendetegnes ved 

relevans og validitet. Forklaringen på disse begreber er blevet beskrevet nedenfor.  

- Relevans; 

Informationer i et regnskab er relevante, når disse kan have relevans for regnskabsbrugers syn på 

regnskabet eller ressourceallokering. Relevansen kendetegnes ved enten at have prognoseværdi 

eller bekræftelsesværdi. Prognoseværdi betyder, at den angivne information har værdi til 

regnskabsbruger som input til prognoseprocessen. Investorer eller andre kreditorer af 

virksomheden benytter derved denne information til at skabe deres egen prognose eller 

forventning til virksomhedens fremtidige drift. Bekræftelsesværdi betyder, at den angivne 

information i regnskabet enten kan bekræfte tidligere forventninger eller gøre det muligt at ændre 

forventningen afledt af disse informationer. I begge tilfælde vil det have betydning for 

regnskabsbruger, da det påvirker tilliden af tidligere forventninger.  

- Validitet; 

Informationer i et regnskab skal være validerede, hvilket betyder, at alle informationer skal være 

opgjort troværdigt. Troværdighed i informationer kan opnås ved gennemgang af underliggende 

dokumentation. Alle informationer angivet i et regnskab skal være fuldstændige, neutrale og 

fejlfrie. Fuldstændighed er et relativt begreb, da der derved kan indeholde mange informationer i 

et regnskab, som ikke nødvendigvis giver relevans til regnskabsbruger. Derfor skal man i forbindelse 

med vurdering af fuldstændighed af informationerne samtidig vurdere relevansen af denne. 

                                                           
10 Finansiel rapportering – teori og regulering 
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Neutrale informationer er dog meget vigtige for regnskabsbruger, da informationer, som har været 

påvirket, ikke giver valid information til regnskabsbruger. Fejlfri information betyder, at alle oplyste 

informationer skal afspejle det bedste skøn eller forudsætninger ved tidspunktet for aflæggelse af 

regnskabet.  

 

I figur 2.1, som er illustreret tidligere i indeværende afsnit, er endvidere angivet forstærkende egenskaber. 

Disse forstærkende egenskaber indeholder sammenlignelighed, forståelighed, verificerbarhed og rettighed, 

som forklares af følgende.  

- Sammenlignelighed; 

Et sammenligneligt regnskab er mere værd for regnskabsbruger end et ikke-sammenligneligt 

regnskab. Hvis et regnskab kan sammenlignes i en given branche mellem virksomheder, vil dette 

give mest mulig værdi for regnskabsbruger. Dette er dog sjældent muligt, da regnskabspraksis ikke 

nødvendigvis er den samme for virksomhederne i branchen. Et regnskab skal dog helst være 

sammenligneligt henover årene, således at regnskabsbruger nemt og hurtigt kan følge udviklingen i 

virksomheden fra år til år.  

- Forståelighed; 

Et regnskab skal altid være så forståeligt som muligt for regnskabsbruger. Dette sikrer, at 

regnskabsbruger får mest mulig ud af at læse regnskabet. Derfor skal indregningsmetoderne helst 

være ens fra år til år. Hvis anvendt regnskabspraksis bliver ændret meget fra år til år, vil dette skabe 

mere forvirring for regnskabsbruger, da det vil være svært at læse regnskabet. Dog er det muligt at 

ændre regnskabspraksis, hvis der findes en mere retvisende metode at indregne efter. Det er 

derfor en afvejning af ikke at ændre regnskabspraksis for meget, men derimod også at ændre 

denne, hvis det giver et mere retvisende billede. Endvidere skal alle informationer være forståelige 

for den primære regnskabsbruger uanset dennes baggrund.  

- Verificerbarhed; 

I et regnskab med mange verificerbare informationer vil validiteten blive øget for regnskabsbruger. 

Dog er dette ikke en nødvendighed, men noget som man helst vil opnå med så mange 

informationer som muligt. Eksempelvis er skønsbaserede tal og informationer ikke nødvendigvis 

verificerbare, hvorfor dette vil mindske validiteten af et regnskab. Disse vil dog altid indgå i et 

regnskab. Skønsbaserede tal kan eksempelvis være nedskrivning af et tilgodehavende fra salg eller 

et varelager. Disse nedskrivninger vil altid være skønsbetonede og være baseret på en subjektiv 

vurdering, hvorfor dette ikke er verificerbart.   
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- Rettidighed; 

Et regnskab skal altid have informationer, som er aktuelle eller rettidige. Om informationer er 

aktuelle eller rettidige er dog et relativt begreb, men dette betyder at informationen, som bliver 

angivet i regnskabet stadig skal have værdi for regnskabsbruger, når dette læses. Informationerne 

skal således ikke være forældede, når regnskabet bliver offentliggjort, da dette vil have mindre 

værdi for regnskabets brugere. Informationen skal derfor være til rådighed for regnskabsbruger, 

inden informationerne vil være uden indflydelse på beslutninger og dermed ikke have relevans.  

Gennemgangen af de fundamentale og forstærkende egenskaber ovenfor beskriver nogle vigtige 

elementer, ved vurdering af om et regnskab giver et retvisende billede. Nedenfor vil tærskelværdi i henhold 

til figur 2.1 blive gennemgået.  

- Væsentlighed; 

Væsentlighed er en vigtig faktor at have for øje, når man skal angive informationer i et regnskab. 

Det er kun de væsentlige informationer, som har relevans for regnskabsruger. Hvis der ikke ses 

informationer i forhold til væsentlighed, kan man risikere at få ’information overload’. Dette 

betyder, at der er for mange informationer i et regnskab, som er unødvendige, hvilket vil skabe 

mere forvirring end gavn for regnskabets brugere, som dermed kan miste overblikket af den 

finansielle præsentation.  

- Nytte > omkostninger;  

Det er vigtigt, at nytteværdi ved informationer i et regnskab er større end omkostningerne 

forbundet hermed. Øgede informationer i et regnskab vil medføre flere omkostninger for 

virksomheden, da regnskabsproducenten skal foretage ændringer til regnskabet. Derfor skal 

omkostningerne forbundet hermed altid ses i forhold til nytteværdien, som virksomheden og 

regnskabsbruger får ved informationen. Eksempelvis kan man vælge at medtage yderligere 

informationer, som kan medføre bedre lånerente, hvis regnskabsbruger er en bank. Hermed kan 

virksomheden opnå værdi af de ekstra informationer, og dermed få mere nytteværdi heraf end de 

forbundne omkostninger ved implementering.  
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3. Beskrivelse af IAS 17 (Kapitel 2) 

I forgående afsnit er begrebsrammens niveau 1 og 2 relateret til det retvisende billede af et regnskab 

gennemgået, og det relevante kendskab hertil er opnået. Af indeværende afsnit vil den tidligere 

internationale regnskabsstandard for leasing, IAS 17, blive gennemgået. Standarden er pr. 1. januar 2019 

ikke længere gældende internationalt, men erstattet af den nye standard IFRS 16. Under årsregnskabsloven 

kan IAS 17 dog fortsat finde anvendelse.  

I 1980 kom det første udkast til regnskabsstandarden for indregning af leasing, IAS 17, som herefter blev 

vedtaget i 1982. Regnskabsstandarden blev dog først implementeret i januar 1984, hvor de første 

virksomheder ændrede deres anvendte regnskabspraksis. IAS 17 er en regnskabsstandard, som blev 

vedtaget for at beskrive regnskabspraksis for henholdsvis leasinggiver som leasingtager, samt de 

oplysninger, som skal angives hermed. Der er i standarden både beskrevet praksis i forhold til 

informationer i leasingkontrakterne, samt hvordan dette behandles i et regnskab. Regnskabsstandarden IAS 

17 skelner mellem begreberne finansiel og operationel leasing. Den regnskabsmæssige behandling af 

indregningen afhænger af denne klassifikation. I indeværende afsnit vil regnskabsstandarden blive 

gennemgået, herunder forskellen mellem de to typer af leasing, som der skelnes mellem.  

 

3.1. Definition af leasing  

Regnskabsstandarden, IAS 17, definerer i henhold til standardens afsnit 4 leasing ved; 

“A lease is 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.“  

Det fremgår af ovenstående definition, at der ved leasing skal indgå en kontrakt mellem leasinggiver og 

leasingtager, hvor leasingtager får brugsretten til aktivet ved at betale en eller flere ydelser til leasinggiver.  

Standarden er gældende for alle leasingaktiver, med undtagelse af;  

- Leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-

regenererende ressourcer, og 

- Licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter 

og copyrights11 

                                                           
11 IAS 17, afsnit 2 
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Når man skal vurdere, om der er tale om et leasingaktiv, som skal indregnes efter IAS 17, kan der anvendes 

IFRIC-Fortolkningsbidrag 4. Dette fortolkningsbidrag kan anvendes til brug for vurdering og revurdering af, 

om en aftale er en leasingkontrakt, eller om aftalen indeholder en serviceaftale. Endvidere kan den 

anvendes til at vurdere, hvordan leasingydelserne kan adskilles fra betalinger for andre ydelser i 

kontrakten/aftalen, hvis denne indeholder sådanne eventuelle andre ydelser. En kontrakt skal som 

hovedregel opfylde følgende to punkter; 

- Aftalens opfyldelse afhænger af brugen af det omtalte aktiv 

- Aftalen overdrager en brugsret til aktivet12 

 

3.1.1. Leasingperioden 

Leasingperioden af kontrakten er beskrevet i følgende afsnit og kan findes i IAS 17 afsnit 4. Leasingperioden 

begynder den dag, hvor leasingtager overtager brugsretten på det leasede aktiv. Dette er derfor start for 

indregning af kontrakten. Leasingperioden kan defineres som den uopsigelige periode, hvilket betyder, at 

kontrakten udelukkende er opsigelig, hvis følgende finder sted;  

- En usandsynlig hændelse 

- Tilladelse fra leasinggiver 

- Leasingtager indgår en lignende kontrakt for samme eller tilsvarende aktiv med samme leasinggiver 

- Leasingtagers betaling af et yderligere beløb ved start af kontrakt, således der her er en rimelig 

sikkerhed for at kontrakten fortsætter 

Leasingkontrakten kan være opdelt i to dele; den uopsigelige del og den efterfølgende købsoption. Dette 

betyder, at leasingtager kan benytte sig af muligheden for at frikøbe aktivet efter den uopsigelige periode 

for et foruddefineret beløb i kontrakten.  

 

3.1.2. Klassifikation  

Der skelnes i IAS 17 mellem begreberne operationel og finansiel leasing. Klassifikationen af 

leasingkontrakten har en afgørende betydning for den senere regnskabsmæssige behandling af kontrakten. 

Klassifikation af leasingkontrakten skal foretages inden første indregning af kontrakten, da der er stor 

forskel mellem den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis operationel og finansiel leasing. Hvis 

                                                           
12 EU kommissionens fortolkning af IAS 17 
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leasingkontrakten ændres i løbet af leasingperioden, skal man revurdere sin klassifikation af 

leasingkontrakten.  

I henhold til standarden er klassifikation af en leasingkontrakt, enten operationel eller finansiel leasing, 

afhængig af om risici og afkast forbundet med det leasede aktiv påhviler leasinggiver eller leasingtager. 13 

IAS 17 afsnit 8 beskriver, at en leasingkontrakt bliver klassificeret som finansiel leasing, hvis både afkast og 

alle væsentlige risici i forbindelse med ejendomsretten af et aktiv er overdraget til leasingtager, uanset om 

den juridiske ejendomsret overdrages ved kontraktens udløb. En kontrakt skal derimod klassificeres som 

operationel leasing, hvis afkast og alle væsentlige risici ikke overdrages til leasingtager eller alle andre 

kontrakter end finansiel leasing. Man kan sammenligne operationel leasing med almindelige lejekontrakter, 

såsom husleje, da det regnskabsmæssigt bliver behandlet på samme vis. Fordeling af leasingkontrakter i 

henholdsvis finansiel og operationel leasing er illustreret af figur 3.1 nedenfor.  

 

Figur 3.1 – Operationel vs. finansiel leasing14 

 

                                                           
13 IAS 17, afsnit 7 
14 Aspiri kompendium – Ekstern regnskab, side 107 
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3.2. Regnskabsmæssig behandling, herunder indregning og måling 

I det foregående afsnit er definitionen af leasing efter IAS 17 gennemgået, herunder leasingperioden og 

klassifikationsmetoder for adskillelsen mellem operationel og finansiel leasing. Som tidligere nævnt har 

klassifikationen af en leasingkontrakt en afgørende betydning for den regnskabsmæssige behandling af 

dette. I indeværende afsnit vil den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis operationel og finansiel 

leasing blive gennemgået.  

IAS 17 finder anvendelse ved alle leasingkontrakter med undtagelse af de nævnte leasingkontrakter i afsnit 

3.1.  

Endvidere vedrører standarden ikke følgende;  

- Ejendomme, som ejes af leasingtager og som regnskabsmæssigt indregnes som 

investeringsejendomme (her gælder IAS 40)  

- Investeringsejendomme, som udlejes via en operationel leasingkontrakt (her gælder IAS 40) 

- Biologiske aktiver, som ejes af leasingtager gennem en finansiel leasingaftale (her gælder IAS 41) 

- Biologiske aktiver, som udlejes via en operationel leasingkontrakt (her gælder IAS 41)  

 

3.2.1. Indregning og måling for finansiel leasing  

Leasingkontrakter, som er klassificeret som værende finansiel leasing, skal ved leasingperiodens begyndelse 

indregnes i balancen som henholdsvis et anlægsaktiv og tilsvarende en gældsforpligtelse.  

Ved første indregning bogføres anlægsaktivet svarende til dagsværdi ved indgåelse af kontrakten eller ved 

nutidsværdien af de samlede minimumsleasingydelser, hvis denne er lavere end dagsværdien. Ved 

beregning af nutidsværdien af de samlede minimumsleasingydelser benyttes diskonteringsfaktor svarende 

til den interne rente i leasingkontrakten, hvis denne kan opgøres. Hvis ikke denne kan opgøres, anvendes 

leasingtagers marginale lånerente. I opgørelse af beløbet ved første indregning skal eventuelle 

startomkostninger benævnt i kontrakten også tillægges.  

Minimumsleasingydelser er betegnet, ved de ydelser, der som minimum skal betales ved indgåelse af 

leasingkontrakten, svarende til de uopsigelige leasingydelser.  

Der kan i en leasingkontrakt være mulighed for anvendelse af en købsoption ved udløb af 

kontraktperioden. Det forventes ofte, at denne mulighed bliver benyttet, hvis optionsprisen i kontrakten er 

meget lavere end dagsværdien af aktivet ved kontraktens udløb. Hvis det ved første indregning af aktivet 



24 
 

vurderes, at købsoptionsmuligheden vil blive benyttet, skal dette beløb for frikøb også indgå ved beregning 

af nutidsværdien af disse minimumsleasingydelser. 15 

Ved efterfølgende måling skal leasingaktivet afskrives lineært, som alle andre aktiver. Afskrivningsperioden 

bliver opgjort efter den korteste periode af leasingperioden eller den forventede levetid i henhold til 

anvendt regnskabspraksis, hvilket dog kun er tilfældet, hvis aktivet ikke bliver købt efter leasingperioden. 

Hvis optionsprisen er indregnet som en del af aktivet ved første indregning, skal aktivet afskrives over den 

forventede levetid i henhold til anvendt regnskabspraksis.  

Leasingforpligtelsen indgår som en del af de samlede gældsforpligtelser i balancen. Ydelsen ved denne 

deles op i henholdsvis finansielle renter og afdrag på leasingforpligtelsen. Renterne bliver indregnet som 

finansielle omkostninger i resultatopgørelsen ved betaling af leasingydelserne, hvor afdraget på den 

finansielle leasingforpligtelse løbende bliver reduceret med betaling af afdragene. 16 

 

3.2.2. Indregning og måling for operationel leasing 

Ifølge IAS 17 afsnit 33-34 fremgår det, at der for operationel leasing ikke indregnes et aktiv på balancen 

svarende til leasingydelserne, som gældende for finansiel leasing, gennemgået ovenfor. Ved operationel 

leasing skal leasingydelserne indregnes som en omkostning i takt med, at disse bliver betalt eller opkrævet 

fra leasinggiver. Derved vil man omkostningsføre leasingydelserne lineært over hele leasingperioden. Her 

tages således ikke højde for eventuelt optionskøb, da dette vil være en omkostning ved udløb af 

kontrakten.  

Man skal ifølge standarden altid indregne omkostningerne lineært over leasingperioden, hvor disse bliver 

betalt, medmindre andet systematisk grundlag er mere retvisende. Dette kunne eventuelt være at indregne 

efter en procentsats, hvis man for eksempel forventer, at fordelen ved dette leasede aktiv vil blive 

realiseret gradvist med årene. I dette tilfælde skal man indregne omkostningen skønsmæssigt, hvilket ikke 

nødvendigvis stemmer overens med betaling af leasingydelserne.  

 

3.3. Krav til præsentation og oplysninger  

I foregående afsnit er den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis operationel og finansiel leasing 

gennemgået. Her er såvel fremgangsmåde ved første indregning som efterfølgende måling af kontrakten 

                                                           
15 IAS 17, afsnit 20-24 
16 IAS 17, afsnit 25-32 
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beskrevet. Udover specifikke krav til den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, er der også 

specifikke krav til præsentation og oplysninger i regnskabet.  

Ud over de generelle note- og præsentationskrav, som er beskrevet i IFRS 7, gælder en række krav i 

henhold til IAS 17 afsnit 31, som er oplistet nedenfor. Der bliver ikke gået yderligere i dybden med de 

generelle krav i IFRS 7.  

Ved anvendelse af IAS 17 som fortolkningsgrundlag i et regnskab aflagt efter Årsregnskabsloven er der ikke 

krav om, at virksomheder anvender de i IAS 17 gældende krav til oplysninger. Oplysningskrav a) og b) 

gennemgået nedenfor er dog ens med de i Årsregnskabsloven gældende krav. Virksomheder kan dog finde 

inspiration til oplysninger i regnskabet i de gældende oplysningskrav fra den internationale standard 

såfremt de ønsker et mere oplysende regnskab. 17  

a) For hver kategori af aktiver skal der oplyses om den regnskabsmæssige nettoværdi på 

balancedagen.  

b) Der skal oplyses om de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen og deres 

nutidsværdi. Dette skal endvidere specificeres efter udløb i følgende perioder: 

i. Inden for 1 år,  

ii. Mellem 1 og 5 år,  

iii. Efter 5 år.  

c) Der skal i regnskabet oplyses om de betingede leasingydelser, som er indregnet som en omkostning 

i resultatopgørelsen.  

d) Der skal laves en generel beskrivelse af de væsentligste leasingordninger, blandt andet: 

i. Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser, 

ii. Alle kontrakter, hvori der indgår en forlængelse eller købsret af aktivet, samt 

prisstigningsklausuler, og herunder også vilkårene for disse, 

iii. Indgåede leasingordninger, hvor der vil være begrænsninger i leasingtagers 

dispositionsmuligheder, som for eksempel optagelse af yderligere forpligtelser eller 

leasingforpligtelser.  

For operationel leasing gælder yderligere et krav relateret til oplysning om alle leasing- og lejeydelser 

indregnet i resultatopgørelsen som en omkostning med angivelse af separate beløb for 

minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og fremlejeydelser.  

 

                                                           
17 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven, 5. udgave 2018/19, side 571-573 
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3.4. Sale-and-leaseback  

Definitionen af et sale-and-leaseback aktiv er, at en virksomhed sælger et aktiv til en anden part, som 

derefter leaser det tilbage til virksomheden. På denne måde overdrager man aktivet til en anden part, men 

benytter sig stadig af aktivet. En sale-and-leaseback aftale består typisk i en kontrakt, hvor både salget og 

leasing bliver beskrevet og indgået som aftale. Den regnskabsmæssige behandling af aktiver, som er sale-

and-leaseback, afhænger af klassifikationen af leasingaftalen.  

 

3.4.1. Finansiel leasing 

Hvis kontrakten indeholder finansiel leasing, er dette en måde, hvorpå leasinggiver kan yde finansiering til 

leasingtager med sikkerhed i aktivet. Ved salg af aktivet er salgsprisen altid fastsat til dagsværdien af 

aktivet. Hvis dagsværdien afviger fra den regnskabsmæssige værdi, skal værdien af avancen eller tabet 

indregnes på balancen som en udskydelse. Denne udskydning skal amortiseres henover den aftalte 

leasingperiode.  

Såfremt den regnskabsmæssige værdi af et leasingaktiv ikke afspejler virkeligheden, foretages en 

nedskrivning på den regnskabsmæssige værdi af aktivet. Såfremt aktivets værdi er forringet, skal der ske en 

nedskrivning af aktivet inden denne sammenlignes med salgsprisen. Aktivet skal altid nedskrives til 

genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, i henhold til bestemmelserne 

i IAS 36, som der ikke vil ske yderligere gennemgang af i opgaven.  

Præsentations- og oplysningskravene er de samme som gældende ved finansiel leasing gennemgået i afsnit 

3.3.  

 

3.4.2. Operationel leasing 

Der er tre forskellige måder ved operationel leasing for, hvordan man behandler sale-and-leaseback 

regnskabsmæssigt. Ved operationel leasing er salgsprisen ikke nødvendigvis svarende til dagsværdien af 

aktivet.  

Hvis salgsprisen svarer til dagsværdien, skal eventuelt avance og tab indregnes direkte i resultatopgørelsen 

ved salget. Dette føres enten som en omkostning eller en indtægt, afhængigt af om der er tale om en 

avance eller et tab.  
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Hvis salgsprisen er under dagsværdien indregnes avancen endvidere ligeledes i resultatopgørelsen som 

helholdsvis en indtægt eller en omkostning. Der kan dog i kontrakten aftales, at der godtgøres i 

leasingydelserne for dette, således disse er lavere end markedsprisen. Hvis dette er tilfældet, skal avancen 

hensættes i balancen og afskrives henover leasingperioden.  

Overstiger salgsprisen derimod dagsværdien skal forskellen aktiveres i balancen, og denne afskrives 

ligeledes henover leasingperioden.  

Præsentations- og oplysningskravene er de samme som kravene gennemgået i afsnit 3.3.   
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4. Beskrivelse af IFRS 16 (Kapitel 3) 

Den 13. januar 2016 udsendte IASB i samarbejde med FASB, den nye internationale regnskabsstandard IFRS 

16. Regnskabsstandarden omhandler den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. IFRS 16 

træder i kraft gældende fra d. 1. januar 2019, hvor den erstatter den nuværende regnskabsstandard, IAS 

17. Regnskabsstandarden angiver principperne for indregning, måling, præsentation og oplysning for 

leasingaftaler. I modsætning til den daværende standard for leasing skelnes der efter IFRS 16 ikke længere 

mellem operationel og finansiel leasing. I henhold til ændringen af årsregnskabsloven af den 20. december 

2018 kan IFRS 16 anvendes ved indregning af leasing, gældende fra den 1. januar 2020, for virksomheder, 

der aflægger regnskab efter den danske årsregnskabslov.  

Formålet med indeværende afsnit, herunder de efterfølgende underafsnit, er at give en introduktion til 

regnskabsstandarden IFRS 16, herunder principperne for indregning, måling samt præsentations- og 

oplysningskrav.  

 

4.1. Definition af leasing  

Den nye internationale regnskabsstandard, IFRS 16, definerer i henhold til standardens afsnit 9 leasing ved;  

”A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset 

for a period of time in exchange for consideration.”  

Det udledes af definitionen, at en leasingaftale er en aftale, som overfører retten til at kontrollere brugen 

af et identificeret aktiv for en periode mod et vederlag.  

I relation til indregning efter IFRS 16 gælder en række krav, som skal overholdes for, at en aftale kan 

klassificeres som en leasingkontrakt. Disse krav består i følgende18;  

- Der skal være identificeret et aktiv (B13 – B20) 

- Leasingtager skal have rettighederne til alle de økonomiske fordele fra brugen af aktivet i 

leasingperioden (B21 – B23)  

- Leasingtager skal have rettighederne til at bestemme hvordan og til hvilket formål, aktivet skal 

benyttes i leasingperioden (B25 – B30).  

Såfremt hverken leasingtager eller leasinggiver har rettighederne hertil, skal minimum én af 

nedenstående krav være opfyldt;  

                                                           
18 IFRS 16, B13 – B30 
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o Leasingtager skal have rettighederne til at anvende aktivet i leasingperioden uden, at 

leasinggiver har ret til at ændre i instruktioner for anvendelse (B24(b)(i)) 

o Leasinggiver skal have rettighederne til at designe aktivets formål således, at dette passer 

til dennes anvendelse i leasingperioden (B24(b)(ii)) 

Såfremt aftalen ikke opfylder kravene listet ovenfor vil aftalen i stedet skulle klassificeres som en 

serviceaftale, hvor IFRS 16 ikke finder anvendelse. 19 Kravene for om der er tale om en leasingkontrakt er 

illustreret af figur 4.1 nedenfor. Af illustrationen nedenfor skal kunde anses som leasingtager, og 

leverandør skal anses som leasinggiver.  

 

Figur 4.1 – Indeholder kontrakten leasing 20 

                                                           
19 Deloitte – Leases, A guide to IFRS 16, side 25 
20 EU kommissionens fortolkning af IFRS 16, side 23  
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Standarden gælder for leasing af brugsretsaktiver i en fremleasing21. Der er visse særlige typer af 

leasingkontrakter, som ikke er omfattet af standarden, herunder leasing som relaterer sig til;  

- Leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-

regerende ressourcer 

- Leasingkontrakter vedrørende biologiske aktiver, som er omfattet af IAS 41 Landbrug, og som 

besiddes af leasingtager 

- Koncessionsaftaler, der er omfattet af IFRIC 12 Koncessionsaftaler 

- Licenser til intellektuel ejendom tildelt af leasinggiver, der er omfattet af IFRS 15 Omsætning fra 

kontrakter med kunder, og 

- Rettigheder, som besiddes af leasingtager i henhold til licensaftaler omfattet af IAS 38 Immaterielle 

aktiver vedrørende spillefilm, videooptagelse, skuespil, manuskripter og lignende. 

For så vidt angår andre leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver er det muligt at anvende 

standarden, men dette er ikke et krav.  

Leasingperioden defineres som den uopsigelige periode af en leasingkontrakt. Der skal i fastsættelsen af 

leasingperioden medtagelse perioder med mulighed for forlængelse eller opsigelse, såfremt leasingtager 

med rimelig sikkerhed forventer at benytte sig af denne periode.  

Ved vurdering af om leasingtager med rimelig sikkerhed vil benytte perioder med mulighed for forlængelse 

eller opsigelse, skal leasingtager tage hensyn til alle økonomisk relevante forhold og omstændigheder, der 

skaber et incitament til enten at opsige eller forlænge aftalen.  

 

4.2. Regnskabsmæssig behandling, herunder indregning og måling 

I foregående afsnit er leasing defineret herunder kravene for, at der er tale om en leasingkontrakt. I 

indeværende afsnit vil principperne for indregning, måling og præsentation af leasingkontrakter i henhold 

til IFRS 16 blive behandlet.  

 

 

 

                                                           
21 EU kommissionens fortolkning af IFRS 16, side 3 
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4.2.1. Indregning og måling 

Indledningsvist skal det vurderes, hvorvidt den enkelte indgåede aftale kan klassificeres som en 

leasingaftale. Dette er gennemgået i afsnit 4.1 relateret til definition på leasing efter IFRS 16.   

4.2.1.1. Måling ved første indregning 

Overordnet set skal der ved begyndelsesdatoen for en leasingaftale i henhold til IFRS 16 indregnes et 

brugsretsaktiv samt en leasingforpligtelse. Begyndelsesdatoen for leasingaftalen defineres som datoen, 

hvorpå leasingtager overtager brugsretten over aktivet. Brugsretsaktivet består i et aktiv, som leasingtager 

har retten til at anvende i den aftalte leasingperiode.  

Brugsretsaktivet indregnes ved leasingperiodens start til kostpris, svarende til værdien af 

leasingforpligtelsen tillagt eventuelle leasingydelser betalt på eller før begyndelsesdatoen samt eventuelle 

direkte omkostninger afholdt af leasingtager. De direkte omkostninger består i erhvervelsesomkostninger 

samt omkostninger ved nedtagning og/eller bortskaffelse af aktivet.   

Leasingforpligtelsen indregnes ved leasingperiodens start til nutidsværdien af de ubetalte leasingydelser 

ved indregning. Nutidsværdien af leasingydelsen beregnes ved diskontering i henhold til leasingaftalens 

interne rente, hvis denne kan opgøres. Såfremt denne ikke umiddelbart kan opgøres anvendes 

leasingtagers marginale lånerente.22  

4.2.1.2. Måling ved efterfølgende indregning 

Den efterfølgende måling af brugsretsaktivet følger IFRS 16, afsnit 29 – 33. Disse beskriver, at der ved 

leasingtagers efterfølgende måling af brugsretsaktivet skal findes anvendelse af en kostprismodel. Herved 

forstås, at leasingtager skal måle brugsretsaktivet til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger 

og akkumulerede tab ved værdiforringelse, samt justeret for eventuelle nye målinger af 

leasingforpligtelsen.  

Brugsretsaktivet skal afskrives systematisk over den forventede brugstid i henhold til afskrivningskravene 

gældende i IAS 16, Materielle anlægsaktiver, som også finder anvendelse ved efterfølgende måling af 

brugsretsaktivet efter IFRS 16. Afskrivningen skal fastlægges således, at denne bedst muligt afspejler 

leasingtagers brug af aktivet, systematisk for den forventede brugstid.  

Den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen sker ved regulering, som afspejler påløbne renter samt 

afdrag. Leasingforpligtelsen forøges altså svarende til de påløbne renter, men reduceres svarende til de til 

                                                           
22 IFRS 16, afsnit 22-28 
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leasinggiver betalte leasingydelser. I de betalte leasingydelser indgår både renter og afdrag. Den samlede 

påvirkning på forpligtelsen svarer således til afdragene i form af leasingydelsen fratrukket renter. Deraf kan 

det således udledes, at renterne driftsføres som en omkostning i resultatopgørelsen, og afdragene 

nedbringer leasingforpligtelsen i balancen.  

Endvidere skal der i henhold til IFRS 16, afsnit 39 – 43 i nogle tilfælde foretages revurdering af 

leasingforpligtelsen ved diskontering af de ændrede leasingydelser med en ændret diskonteringssats. 

Revurderingen skal finde sted, såfremt der sker ændringer til leasingaftalen i form af ændringer af 

leasingperioden, eller hvis der sker vurdering af en option, hvor leasingtager får muligheden for at købe det 

underliggende aktiv.  

4.2.1.3. Undtagelser for indregning af brugsaktiv og leasingforpligtelse 

Der findes fra den overordnede metode i form af indregning af et brugsaktiv og en leasingforpligtelse 

enkelte undtagelser. Disse undtagelser relaterer sig til indregning vedrørende leasingaftaler på aktiver med 

lav værdi samt kortfristede leasingaftaler. Ved anvendelse af disse undtagelser indregnes leasingydelsen 

lineært i resultatopgørelsen i stil med indregningsmetoden vi fra tidligere afsnit kender fra operationelle 

leasingydelser efter IAS 17. Undtagelserne for indregning som leasingaktiv og –forpligtelse gennemgås i de 

følgende afsnit.  

4.2.1.3.1. Leasingaftaler på aktiver med lav værdi 

Som virksomhed har man muligheden for ikke at indregne en leasingaftale med lav værdi som et 

leasingaktiv og –forpligtelse, såfremt dette aktiv har en lav nyanskaffelsesværdi.  

Undtagelsen i forhold til aktiver af lav værdi afhænger ikke af aktivets væsentlighed for den enkelte 

leasingtager, men er fastsat som aktiver med en kostpris på under 5.000 USD. Endvidere gælder det, at 

leasingaktivet skal kunne anvendes selvstændigt og ikke indgår i en større gruppe af aktiver, hvor aktiverne 

i høj grad er afhængige af hinanden.  

Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler på aktiver med lav værdi foretages individuelt for det 

enkelte leasingaktiv.  

4.2.1.3.2. Kortfristede leasingaftaler 

Den anden undtagelse, virksomheder kan anvende fra indregning af leasingaktiv og –forpligtelse, er som 

nævnt kortfristede leasingaftaler. Kortfristede leasingaftaler består i leasingaftaler, som på tidspunktet for 

indgåelse af aftalen har en leasingperiode på maksimalt 12 måneder. I øvrigt må leasingaftalen ikke 

indeholde en købsoption, som betyder, at leasingtager ikke må have muligheden for at købe aktivet efter 

leasingaftalens udløb.  
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Den regnskabsmæssige behandling af kortfristede leasingaftaler foretages individuelt for hvor kategori af 

leasingaktiver. Såfremt leasingtager har flere kortfristede leasingaftaler, skal disse altså opdeles i 

kategorier, som skal behandles ens.  

 

4.3. Krav til præsentation og oplysninger  

Der indgår i IFRS 16 endvidere en række krav til præsentation og oplysninger, som vil blive gennemgået i de 

følgende afsnit. 

 

4.3.1. Præsentation 

Der er i henhold til IFRS 16, afsnit 47(a) krav til, at leasingtager skal vise brugsretsaktiver separat fra andre 

aktiver. Såfremt brugsretsaktiverne af leasingtager ikke vises separat i balancen, skal det vises ved 

præsentation under samme regnskabspost, som havde været anvendt, såfremt leasingtager ejede de 

enkelte brugsretsaktiver samt med noteoplysning om, hvilke regnskabsposter i balancen de enkelte 

brugsretsaktiver indgår i.  

Leasingtager er jævnfør IFRS 16, afsnit 47(b) i øvrigt påkrævet, at leasingforpligtelser skal vises særskilt fra 

de øvrige forpligtelser i balancen. Såfremt leasingtager ikke har vist dette som en særskilt post under 

forpligtelser, skal det under noteoplysninger fremgå, hvilken post leasingforpligtelserne indgår af.  

Der er hertil krav til, at renteomkostningerne relateret til leasingforpligtelsen vises særskilt fra 

afskrivningerne på brugsretsaktivet i resultatopgørelsen. Renteudgifterne præsenteres under finansielle 

omkostninger i henhold til bestemmelserne af IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, afsnit 82, litra b.23  

Leasingtager skal i pengestrømsopgørelsen klassificere udbetalinger relateret til leasingforpligtelsens 

hovedstol som finansieringsaktivitet. Udbetalinger relateret til leasingforpligtelsens renter skal klassificeres 

i henhold til de gældende regler for renteudbetalinger af IAS 7. Leasingydelser relateret til korte 

leasingkontrakter, leasingkontrakter af lav værdi (gennemgået i afsnit 4.2.1.3.1 og 4.2.1.3.2) og variable 

leasingydelser, vises under driftsaktivitet i pengestrømsopgørelsen, som følge af at disse ikke indgår af den i 

balancen førte leasingforpligtelse.24 

 

                                                           
23 IFRS 16, afsnit 49 
24 IFRS 16, afsnit 50 
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4.3.2. Oplysninger 

Regnskabsstandarden angiver i henhold til standardens afsnit 52-60 nogle krav relateret til 

noteoplysninger. Kravene til noteoplysninger er fastsat med henblik på, at regnskabsbruger ud fra disse 

samt det i regnskabets resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse specificerede kan vurdere 

virksomhedens finansielle påvirkning af leasingen.  

Ved anvendelse af IFRS 16 som fortolkningsgrundlag i et regnskab aflagt efter Årsregnskabsloven er der ikke 

krav om, at virksomheder anvender de i IFRS 16 gældende krav til oplysninger. Virksomheder kan dog finde 

inspiration til oplysninger i regnskabet i de gældende oplysningskrav fra den internationale standard 

såfremt de ønsker et mere oplysende regnskab. 25  

Leasingtager har i henhold til oplysningskravene pligt til, at oplyse om leasingkontrakter i en note eller et 

afsnit i regnskabet. Regnskabsstandarden specificerer jævnfør afsnit 53 pkt. a – j, at følgende beløb skal 

oplyses i regnskabet i en tabelform;  

a) afskrivninger på brugsretsaktiver – dette skal specificeres på aktivkategorier 

b) renter af leasingforpligtelsen 

c) omkostninger vedrørende korte leasingkontrakter – der er dog ikke krav om, at omkostninger ved 

leasingaftaler på maksimalt en måned skal medtages 

d) omkostninger vedrørende leasingaftaler med brugsretsaktiver af lav værdi – der må i 

specifikationen heraf ikke indgå omkostninger vedrørende korte leasingkontrakter, hvor der er tale 

om lavværdis aktiver, som indgår af punkt c) ovenfor 

e) variable leasingydelser, som ikke indgår i målingen af leasingforpligtelserne 

f) indtægter fra fremleasing af brugsretsaktiver  

g) samlede udbetalinger vedrørende leasingaftaler 

h) tilgang af brugsretsaktiver 

i) gevinster eller tab stammende fra sale and leaseback-transaktioner og 

j) brugsretsaktivernes regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets afslutning opdelt på kategorier af 

aktiver.  

                                                           
25 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven – Special edition | December 2018, side 38 
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Der skal af leasingtager endvidere udarbejdes en løbetidsanalyse, som specificerer forfald relateret til 

leasingforpligtelser. Denne skal vises særskilt fra eventuelle andre specifikationer af forfald på forpligtelser. 

26 

Endeligt skal leasingtager, såfremt denne benytter sig af leasingaftaler behandlet i henhold til 

undtagelserne for korte leasingkontrakter og leasingkontrakter af lav værdi, oplyse dette i en note.  

 

4.4. Sale-and-leaseback  

Af de foregående afsnit er den regnskabsmæssige behandling, herunder indregning og måling af 

leasingkontrakter behandlet. I indeværende afsnit vil behandlingen af sale-and-leaseback kontrakter efter 

IFRS 16, afsnit 98 – 103 blive gennemgået.   

Definitionen af sale-and-leaseback kontrakter er beskrevet i forbindelse med gennemgangen heraf efter IAS 

17 jævnfør afsnit 3.4. 

Indledende skal ved sale-and-leaseback aftaler være opfyldt, at aktivet er solgt som et aktiv. Virksomheden 

skal derfor indledningsvist afgøre om den overdragelse, de har gjort af et aktiv, regnskabsmæssigt er 

behandlet i overensstemmelse med salg af et aktiv i henhold til IFRS 15, indregning af omsætning, relateret 

til hvornår en leveringsforpligtelse er opfyldt.  

Kan det på baggrund af ovenstående afgøres, at der er tale om et salg af det pågældende aktiv, skal 

leasingtager (som har solgt aktivet til leasinggiver) måle brugsretsaktivet til den tidligere regnskabsmæssige 

værdi. Såfremt aktivet er solgt til en højere eller lavere værdi end den regnskabsmæssige værdi, skal 

leasingtager indregne dette som et eventuelt tab eller en gevinst i regnskabet.  

Såfremt salgsværdien og leasingydelserne ikke er i overensstemmelse med dagsværdien herfor, skal 

leasingtager regulere dette. Reguleringen behandles regnskabsmæssigt som en forudbetalt leasingydelse, 

såfremt salget og leasingydelserne ligger under dagsværdien, eller behandles som supplerende finansiering 

fra leasinggiver, såfremt salget og leasingydelserne ligger over dagsværdien.  

Følger overdragelsen af aktivet ikke kravene i henhold til IFRS 15 for salg af et aktiv, skal leasingtager 

behandle dette som et finansielt instrument i henhold til IFRS 9.  

                                                           
2626 IFRS 16, afsnit 58 
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4.5. Implementering af IFRS 16 

De gældende transitionsregler, relateret til implementering af IFRS 16 lader leasingtager vælge mellem to 

overgangmodeller for indregning af den nye regnskabsstandard, er gennemgået nedenfor.  

Den retrospektive metode 

Den første løsning ved implementering jævnfør IFRS 16, C5(a) består i, at leasingtager anvender standarden 

med fuld tilbagevirkende kraft på alle tidligere regnskabsår, som følger ændringer til anvendt 

regnskabspraksis af IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Denne 

implementeringsmodel foretages således retrospektivt og skaber sammenlignelighed til tidligere år.  

Den simplificerede metode (a og b) 

Den anden løsning jævnfør IFRS 16, C5(b) består i en modificeret metode, hvor den akkumulerede effekt af 

indregningen føres i implementeringsåret, i det den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af 

standarden indregnes på datoen for førstegangsanvendelsen.  

Såfremt leasingtager vælger denne løsning for overgang til IFRS 16 skal der ikke tilpasses 

sammenligningstal, men i stedet indregnes en samlet virkning af førstegangsanvendelsen af denne 

standard. Dette foretages som en regulering primo i overført resultat på egenkapitalen, på datoen for 

førstegangsanvendelsen. For leasingaftaler klassificeret som operationel leasing efter IAS 17 skal følgende 

anvendelse finde sted efter denne simplificerede metode:  

- Der skal indregnes en leasingforpligtelse, opgjort til nutidsværdien af de resterende uopsigelige 

leasingydelser, tilbagediskonteret med virksomhedens marginale lånerente gældende på 

overgangstidspunktet 

- Der skal indregnes et leasingaktiv, som kan opgøres på to forskellige måder i henhold til 

nedenstående;  

a) Leasingaktivet kan indregnes til værdien, aktivet ville have, såfremt IFRS 16 altid havde været 

anvendt – virkningen ved førstegangsanvendelsen korrigeres i overført resultat på 

egenkapitalen. Metoden kaldes for den simplificerede metode A. 

b) Leasingaktivet kan opgøres på baggrund af den opgjorte leasingforpligtelse til nutidsværdi – 

denne implementering medfører således ingen korrektioner til egenkapitalen i overgangsåret. 

Metoden kaldes for den simplificerede metode B.  
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5. Adskillelse i indregningen efter IFRS 16 og IAS 17 (Kapitel 4) 

Indregning af leasing efter henholdsvis IAS 17 og IFRS 16 er beskrevet i kapitel 2 og kapitel 3 ovenfor. I disse 

afsnit er den regnskabsmæssige behandling endvidere gennemgået, herunder indregning og måling af 

leasingkontrakter efter de to standarder, samt præsentation- og oplysningskrav. I indeværende afsnit vil vi 

opsætte en sammenligning af de to regnskabsstandarder IFRS 16 og IAS 17, og de adskillende forhold vil 

blive gennemgået.  

Selve definitionen af hvad en leasingkontrakt er og skal indeholde, samt vurdering af om en kontrakt 

indeholder leasing eller blot er en simpel lejeaftale, er i hovedtræk ens, uanset om der indregnes efter IFRS 

16 eller IAS 17. Dog er der forskelle relateret til selve klassifikationen af leasingkontrakten.  

Der bliver i henhold til IAS 17 primært skelnet mellem operationel og finansiel leasing, hvorimod der er i 

henhold til IFRS 16 som hovedregel ikke skelnes mellem klassifikation af leasingkontrakterne. I IFRS 16, hvor 

alle leasingaftaler indregnes som brugsretsaktiver og leasingforpligtelser, findes der dog enkelte 

undtagelser. Disse undtagelser relaterer sig til leasingaftaler, som er kortfristede, eller indeholder aktiver 

med lav værdi.  

I henhold til indregning og måling efter IAS 17 er der forskellige regler alt efter om leasingkontrakten er 

klassificeret efter operationel eller finansiel leasing. Derfor er klassificering af leasingaftalen afgørende for 

regnskabet og dets balance. Ved operationel leasing indregnes leasingydelserne lineært over 

leasingperioden i resultatopgørelse i takt med, at disse opkræves af leasinggiver. Der foretages således ikke 

indregning heraf i balancen.  

En leasingkontrakt, som er blevet klassificeret som finansiel leasing i henhold til IAS 17, skal indregnes på 

balancen, som henholdsvis et leasingaktiv og en leasingforpligtelse. Renter af leasingydelserne og 

afskrivninger på brugsretsaktivet vil blive omkostningsført i resultatopgørelsen.  

I henhold til indregning og måling efter IFRS 16 er der ikke forskellige regler til, hvordan man behandler 

leasingkontrakterne. Her skal der altid indregnes et brugsretsaktiv og en leasingforpligtelse. Dette minder 

meget om indregning af finansielle leasingkontrakter efter IAS 17. Derfor er den største adskillelse fra IAS 

17 til IFRS 16, at der i IFRS 16 som hovedregel ikke skelnes mellem operationel og finansiel leasing, men at 

alle leasingkontrakter skal indregnes på samme måde i balancen.  

For alle operationelle leasingkontrakter skal der i henhold til IAS 17 oplyses i en note omkring de 

forpligtende leasingydelser, som der er i den uopsigelige periode jævnfør de operationelle 

leasingkontrakter. Disse forpligtende leasingydelser skal specificeres som henholdsvis kortfristede og 
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langfristede forpligtelser i noten.  Der er derfor stor forskel på oplysningskrav for leasing i henhold til IFRS 

16 og IAS 17, som er gennemgået i foregående afsnit.  

Ved anvendelse af sale-and-leaseback håndteres kontrakten regnskabsmæssigt ens uanset om det 

indregnes finansiel leasing i henhold til IAS 17 og leasing i henhold til IFRS 16. Ved IFRS 16 og finansiel 

leasing i henhold til IAS 17 skal en eventuel avance indregnes direkte i balancen og efterfølgende 

amortiseres henover leasingperioden. Indregning af en sale-and-leaseback kontrakt håndteres dog i visse 

tilfælde anderledes ved operationel leasing i henhold til IAS 17. I tilfælde hvor salgsprisen er lig med 

dagsværdien, eller hvor der ikke sker godtgørelse i leasingydelserne ved en lavere salgspris, skal en 

eventuel avance indregnes direkte i resultatopgørelsen.  

I henhold til IAS 17 skal der ske en klassificering af leasingaktivet ved kontraktens begyndelse. Dette 

betyder, at der ved sale-and-leaseback også skelnes mellem operationel og finansiel leasing jævnfør IAS 17. 

Ifølge IFRS 16 skal alle sale-and-leaseback kontrakter håndteres på samme måde, som ved indregning af en 

leasingkontrakt gennemgået i tidligere afsnit. Dog skal det i henhold til IFRS 16 også defineres, om sale-and-

leaseback kontrakten er kortfristet eller indeholder aktiver med lav værdi, da dette ikke skal indregnes på 

balancen, som alle øvrige leasingkontrakter.  
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6. Kendskab til entreprenørbranchen (Kapitel 5) 

Af de forgående afsnit har vi beskrevet IFRS 16 og IAS 17 og sammenholdt for opbygning af relevant 

baggrundsviden herom. Formålet med indeværende afsnit er at opnå tilstrækkelig kendskab til branchen, 

som opgaven tager udgangspunkt i. Branchekendskabet opnås med henblik på at identificere særlige 

forhold, som kan blive påvirket ved implementering af IFRS 16, hvilket kan få konsekvenser for 

virksomheder i entreprenørbranchen.  

En entreprenørvirksomhed er en virksomhed, hvis primære aktivitet er at bygge og opføre en række 

opgaver, som er aftalt med en given bygherre. Disse opgaver består typisk i opførsel af huse og bygninger, 

samt udarbejdelse af anlægsarbejde og infrastruktur blandt andre byggeopgaver. Der bliver ved 

begyndelsen af et samarbejde mellem entreprenørvirksomheden og bygherren udarbejdet en 

entreprisekontrakt. Denne kontrakt beskriver den præcise opgave samt den aftale pris herfor.27 Ved en 

bygherre menes ejeren af projektet. Et eksempel herpå kan være et ejendomsselskab, som har lavet en 

aftale med en entreprenørvirksomhed om at opføre en række huse eller bygninger til brug for projektsalg. 

Det kan også være staten, som ansætter en entreprenørvirksomhed til at udføre reparation på en bro eller 

anlægning af veje.  

 

6.1. Branchekendskab ved anvendelse af PEST modellen 

 For at skabe et kendskab til entreprenørbranchen og analysere på de eksterne faktorer, som påvirker 

denne branche, er der i følgende afsnit foretaget en analyse af branchen. Til brug herfor er PEST modellen 

benyttet, da denne giver en god forståelse for de makroøkonomiske og samfundsmæssige faktorer, som 

påvirker entreprenørbranchen. PEST modellen anvendes til at analysere branchens påvirkning af politiske 

(P), økonomiske (E), sociale og kulturelle (S) samt teknologiske (T) forhold. Disse forhold har virksomheder i 

branchen minimal kontrol over, da der er tale om eksterne faktorer, som primært påvirkes af omverdenen. 

Forholdene kan dog have en stor betydning for fremtiden i entreprenørbranchen, både i form af aktivitet 

og indtjening. De væsentligste forhold er gennemgået i de følgende afsnit. 

 

6.1.1.  Politiske forhold 

Størstedelen af indtægten i entreprenørbranchen kommer fra offentlige investeringer i bygninger, anlæg, 

infrastruktur med videre. Disse offentlige investeringer er afledt af en ekstern politisk faktor, som kan 

                                                           
27 Viden indenom – Definitionen af en entreprenør 
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påvirke den økonomiske udvikling i branchen. Entreprenørbranchen er derfor følsom over for konjunktur, 

da der er stor forskel på udviklingen i branchen alt efter om der er lav- eller højkonjunktur i samfundet. Ved 

højkonjunktur vil der alt andet lige være et højere investeringsniveau, da markedet her vil have en generel 

stigning. Derved vil politikkernes budget for omkostninger til investeringer inden for entreprenørområdet 

have effekt på den fremtidige udvikling i branchen. Politikkernes budgetter tager typisk udgangspunkt i den 

forventede BNP, da der besluttes hvor mange procent af BNP, som skal afsættes til investeringer. Derved vil 

lav- og højkonjunktur have en indirekte effekt på udviklingen i branchen.28 

Der er indhentet budget for offentlige investeringer fordelt på henholdsvis bygninger og anlæg med mere 

samt forskning og udvikling, illustreret af figur 6.1.  

 

Figur 6.1 – Offentlige investeringer fordelt på område29 

Her kan det ses, at der er budgetteret med en stigning i investeringer i området inden for bygninger og 

anlæg med mere. Dette forventes at have en effekt på den samlede udvikling i entreprenørbranchen, da 

der vil være flere projekter i dette marked inden for det offentlige. 

De politiske forhold vurderes ikke relevante i relation til implementering af IFRS 16 for virksomheder i 

entreprenørbranchen. En ændring i anvendt regnskabspraksis vil ikke påvirke de offentlige investeringer, 

som udvikler sig afhængigt af den forventede BNP.  

 

                                                           
28 Økonomi og Indenrigsministeriet – Økonomisk redegørelse, afsnit 8.3 
29 Økonomi og Indenrigsministeriet – Økonomisk redegørelse, figur 8.13 side 178 
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6.1.2.  Økonomiske forhold 

Der er en del eksterne forhold relateret til økonomi, som entreprenørbranchen bliver påvirket af, herunder 

både renteniveauet og bankernes kreditvurdering af virksomheder. I dette afsnit vil der blive analyseret på 

disse faktorer i relation til entreprenørbranchen.  

6.1.2.1. Renteniveau 

Et lavt renteniveau betyder, at investeringer bliver billigere, da man kan låne penge til en lavere rente, og 

derved er investeringen tjent hurtigere ind. Dette vil forventeligt medføre, at entreprenørbranchen kan 

låne penge med en lavere rente til nye projekter ved begyndelse af kontrakten, hvor de ikke har fået 

indtægten endnu.30  

 

Figur 6.2 – CIBOR rentens udvikling 2016-2018 31 

Figur 6.2 viser, hvordan CIBOR renten ved udlån i 12 måneder har udviklet sig over de seneste år. Her kan 

man se, at renten siden 2016 har været faldende, hvilket kan være med til at skabe en positiv udvikling i 

entreprenørbranchen. Dette er både i relation til lån af penge for større projekter for 

entreprenørvirksomhederne, men kan ligeledes have indflydelse på projekter for private, da de ligeledes vil 

have bedre muligheder for at låne flere penge til en lavere rente.  

Renteniveauet relateret til udviklingen i CIBOR renten vurderes ikke relevant i relation til implementeringen 

af IFRS 16. CIBOR renten påvirkes udelukkende af konjunkturen i markedet, hvorfor ændringen i anvendt 

regnskabspraksis ikke vil have indflydelse på dette forhold.  

                                                           
30 Danske Bank – Det betyder den lave rente 
31 Nasdaq –CIBOR Fixing 
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6.1.2.2. Kreditvurdering af virksomheder ved udlån 

Entreprenørbranchen er kendt for store likviditetstunge projekter, som kan kræve en større midlertidig 

finansiering. Branchen er således påvirket af belåningsmuligheder hos blandt andre bankerne. Når en bank 

vurderer en virksomheds mulighed for at låne, foretages der en kreditvurdering. Denne tager til dels 

udgangspunkt i virksomhedens finansielle præsentation og de heraf afledte nøgletal, hvor fokus særligt 

ligger på overskuds-, afkastnings- og soliditetsgrad.32 

Den finansielle præsentation og nøgletal forventes påvirket ved implementering af IFRS 16. Dette forhold 

vurderes derfor relevant i relation til implementeringen, da det muligvis kan medføre konsekvenser for 

virksomheden relateret til belåningsmuligheder.  

 

6.1.3.  Sociale og kulturelle forhold 

Der er stadig i det 21. århundrede stor urbanisering, hvilket vil sige, at der er stor tilflytning af mennesker 

fra mindre byer til større byer, hvor der blandt andet nemmere kan findes jobs og hvor lønnen generelt er 

højere. Derved vil der være brug for flere bygninger til befolkningen i de større byer, samt højere 

vedligeholdelse af anlæg og infrastruktur.  

Ud over denne stadig stigende tendens til urbanisering, vil befolkningstallet forventeligt stige i fremtiden i 

henhold til analyse fra Danmarks Statistik af figur 6.3. Befolkningstilvæksten vil forventeligt betyde flere 

penge til entreprisekontrakter og derved en stigende udvikling i entreprenørbranchen.  

 

Figur 6.3 – Befolkningsfremskrivning i Danmark. 33 

                                                           
32 FSR/SMV Danmark/Finans Danmark – Sådan forhandler du med din bank 
33 Danmarks Statistik – Befolkningsfremskrivning 
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Af figur 6.3 er den forventede befolkningsfremskrivning, som Danmark vil have i fremtiden, angivet. Dette 

viser, at der totalt set vil være en stigning i befolkningen i Danmark fra 2018 til 2060 på ca. 14%. Denne 

stigning i befolkningen vil have en positiv effekt på udviklingen i entreprenørbranchen, da den offentlige 

sektor forventes at bruge flere penge på blandt andet bygnings-, anlægs- og infrastrukturarbejde. 

Urbaniseringen er uafhængig af implementeringen af IFRS 16, og det vurderes derfor ikke, at forholdet kan 

medføre konsekvenser relateret til implementeringen.  

 

6.1.4.  Teknologiske forhold 

Der er tale om en branche, som i høj grad anvender maskiner til brug for deres arbejde. Der har siden 

industrialiseringens tid været brugt maskiner til det hårde arbejde, som man kunne skåne mennesker for.34 

Der er i dag stadig stigende efterspørgsel på maskiner til brug for entreprenørbranchen.35 Dette kan 

henledes til, at der hele tiden bliver udviklet på maskinerne, således disse bliver mere specialiserede. I 

nutiden forskes der endvidere i robotter, som i fremtiden vil kunne erstatte den menneskelige arbejdskraft 

i et vist omfang. Dette vil have stor betydning for nogle brancher. Entreprenørbranchen vil forventeligt 

påvirkes ved udviklingen af robotter i det maskintunge arbejde. Der vil dog fortsat være behov for 

menneskelige ressourcer til udførelse af en del opgaver, overblik, planlægning med videre.  

6.1.4.1. Leasing i branchen 

Der er i branchen mange fordele ved at lease entreprenørmaskiner. Leasing af entreprenørmaskiner vil give 

virksomheden mere kapital til andre investeringer, da man undgår at skulle binde sin kapital i dyre 

maskiner og udstyr. Eksempelvis kan virksomheden benytte muligheden til at ekspandere på nye markeder, 

opbygge nye kunderelationer på samme marked eller ved at investere mere i markedsføring.36  

Der har i 2018 været en rekordhøj stigning i leasing, da flere virksomheder er begyndt at lease deres 

anlægsaktiver i stedet for at købe dem. Dette er afledt af fordelene beskrevet ovenfor. Leasing Fyn oplyser, 

at de har haft en vækst i leasingaftaler på 11% i 2018, hvilket kan henledes til en stigning i leasing af 

varevogne, personbiler, entreprenørmaskiner og kopi- og printløsninger. 37  

                                                           
34 Den Store Danske – Industrialisering 
35 Volvo Entreprenørmaskiner A/S – Pressemeddelelse 09.08.2018 
36 Leasing Fyn – Fordele ved leasing 
37 Leasing Fyn – Rekordstor tilgang af nye leasingaftaler 
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Det er i regnskaberne for nogle af de største entreprenørselskaber i Danmark, herunder 5E Byg A/S, Bent 

Nygaard Sørensen A/S, Eurodan-huse A/S, Arkil A/S samt Barslund A/S, påset, at der forekommer meget 

leasing, såvel operationel som finansiel leasing.  

Forholdet indikerer, at branchen potentielt kan være særligt påvirket i relation til implementeringen af IFRS 

16, som følge af det høje leasingniveau i branchen.  

 

6.2. Delkonklusion 

Entreprenørbranchen er påvirket meget af omverdenen og udviklingerne heri. Dog er det kun enkelte 

forhold, som vi vurderer relevante i forbindelse med identifikation af konsekvenser og påvirkning ved 

implementeringen af IFRS 16.  

Entreprenørbranchen er påvirket meget af den teknologiske fremgang, da der bliver benyttet mange 

maskiner til det daglige entreprenørarbejde. Derved er der også generelt stigende efterspørgsel på 

entreprenørmaskiner. Der er dog blevet en større tendens til at lease sine entreprenørmaskiner, da man 

ved denne mulighed ikke binder pengene i en maskine på én gang men over en længere periode. Derved vil 

der være større mulighed for at investere i eksempelvis ekspansion af markedet eller af sin 

kundeportefølje.  

På baggrund af analysen vurderer vi, at der er tale om en branche, som i høj grad benytter sig af leasing. 

Dermed forventer vi, at branchen potentielt kan blive særligt påvirket ved implementeringen af IFRS 16. 

I relation til implementeringen af IFRS 16 kan det dog konkluderes, at der for virksomhederne kan være 

konsekvenser relateret til udlån hos banken afledt af påvirkningen i den finansielle præsentation og 

nøgletal. Den finansielle præsentation og nøgletal anvendes i bankernes kreditvurdering, som foretages ved 

vurdering af udlån. Dette vurderes relevant som følge af, branchen har mange store projekter og kan have 

behov for midlertidig finansiering ved banken.   
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7. Entreprenørbranchens påvirkning ved implementering af IFRS 16 (Kapitel 

6) 

I forgående afsnit er entreprenørbranchen analyseret, herunder leasing i branchen og eventuelle 

konsekvenser relateret til belåning afledt af implementeringen af IFRS 16. I relation hertil er virksomheden 

Arkil A/S, som er en entreprenørvirksomhed i regnskabsklasse C stor, valgt som case-virksomhed for 

gennemgang af, hvordan implementeringen af IFRS 16 påvirker regnskabet, herunder dets 

resultatopgørelse, balance og nøgletal. Implementeringen er gennemgået af de følgende afsnit. Det kan af 

Arkil A/S’ regnskab ikke udledes nøjagtigt, hvilke leasingkontrakter der haves, hvorfor der i 

implementeringen heraf anvendes en del antagelser.  

For gennemgang af hvordan en egentlig kontrakt indregnes, er af afsnit 7.1 gennemgået et eksempel på en 

leasingkontrakt i entreprenørbranchen, hvor indregningen er gennemgået med faktiske informationer.  

Arkil A/S blev grundlagt i 1941, og har derfor eksisteret i Danmark som entreprenørvirksomhed i over 75 år. 

Arkil A/S er en af Danmarks største entreprenør virksomheder, som både arbejder inden for det offentlige 

og for det private. Arkil A/S er en del af en koncern, som også har opgaver i udlandet både inden for og 

uden for den Europæiske Union. Arkil koncernen har omtrent 1900 ansatte og en omsætning på tre 

milliarder kroner, heraf udgør Arkil A/S’ omsætning knapt to milliarder.   

Arkil A/S arbejder meget for det offentlige i Danmark, herunder blandt andre Vejdirektoratet, Bane 

Danmark og flere større forsyningsselskaber. Arkil A/S specialiserer sig blandt andet i anlægsarbejde, 

havnebyggeri og vejserviceområdet. Dette er såvel i det private som det offentlige.  

Arkil koncernen har et motto lydende ’Kvalitet til tiden’, og med dette mener de, at de bygger på fremtiden, 

da de hjælper samfundet med at bygge på et sundt fundament, leve i et sundt miljø og færdes i en 

velfungerende infrastruktur, som fremtidens udvikling er afhængig af.  

Arkil koncernen har en stærk og klar vision, som oplister det, de ønsker at være; 

- Arkil koncernen ønsker at have fagligt dygtige og innovative medarbejdere, som altid har en god 

tone og samarbejder med høj troværdighed og integritet.  

- En organisation, som er decentralt og som uddelegerer ansvar, fleksibilitet og tværgående arbejde 

for medarbejdere.  

- En koncern som efteruddanner medarbejdere, således der ikke bliver gået på kompromis med 

niveauet af fagligheden.  

- En koncern som har omhu, omtanke og risikobevidsthed i alle aktiviteter.  

- En organisation med en sikker arbejdsplads og altid vil arbejde på at forbedre sikkerheden. 
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- En koncern som engagerer sig i samfundet gennem social bevidsthed, teknologisk udvikling og 

begrænsning af miljøbelastningen.  

Arkil koncernen har endvidere skabt nogle gode værdier i organisationen, som er blevet oplistet nedenfor.  

- Vi tager alle ansvar for opgaverne, menneskene og miljøet. 

- Vi er effektive, fleksible og loyale. 

- Vi er innovative og arbejder med dialog frem for konfrontation. 

- Vi er åbne og troværdige og holder, hvad vi lover. 

- Vi leverer kvalitet til tiden. 

- Kvalitet er ikke noget, vi taler om – det er noget, vi skaber.38  

 

7.1. Indregning af en leasingaftale 

Der er fra Jyske Finans indhentet et eksempel på en leasingkontrakt af entreprenørmaskine til en 

virksomhed i entreprenørbranchen af bilag 6. Leasingkontrakten indeholder to objekter, som skal 

behandles ens, hvorfor indregningen alene er gennemgået for ét af objekterne. Objektnr.: 2 af 

leasingkontrakten består i en Hydrema dumper 912D fra 2007, som leases pr. 1. april 2019. Det er nedenfor 

gennemgået hvordan kontraktens indregning foretages.  

Indledningsvist kan oplysningerne af figur 7.1 relateret til leasingaftalen udledes af kontrakten;  

 

Figur 7.1 – Oplysninger af leasingaftale, objektnr.: 2 – bilag 6 

Det fremgår af leasingaften, at der ved indgåelse af aftalen og inden udlevering af brugsretsaktivet betales 

en ekstraordinær leasingydelse på 50.000 kr. Der er her tale om et beløb pålagt før påbegyndelsesdatoen, 

som i henhold til IFRS 16, pkt. 24(b) kan indregnes i brugsretsaktivets kostpris. Hertil betales i henhold til 

leasingaftalen engangsomkostninger relateret til etablering og gebyr på samlet 2.780 kr., som kan 

klassificeres som direkte startomkostninger, der i henhold til IFRS 16 pkt. 24(c) indgår i brugsretsaktivets 

kostpris.  

                                                           
38 Arkil A/S – Beskrivelse af virksomheden  

Udbetaling 50.000        

Årlige leasingydelser 6.462          

Engangsomkostninger 2.780          

Leasingtagers marginale lånerente, p.a. 3%

Varighed af leasingaftale (måneder) 48                

Købsoption 50.000        
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Det er i leasingaftalen specificeret, at der betales leasingydelser månedligt i 48 måneder (svarende til 4 år), 

og at den månedlige ydelse udgør 6.462 kr. Det fremgår af leasingaftalens almindelige betingelser i henhold 

til § 6, stk. 1, at leasingaftalen er uopsigelig i hele den aftalte leasingperiode. Leasingperioden kan således 

fastsættes til 48 måneder.  

Ved udgangen af leasingaftalen kan leasingaktivet købes af leasingtager for 50.000 kr. Det antages i 

indeværende gennemgang af kontrakten, at leasingtager ønsker at benytte sig af købsoptionen ved 

udgangen af aftalen.   

Der kan ikke umiddelbart i leasingaftalen udledes en intern rente, hvorfor leasingtagers marginale 

lånerente anvendes. Leasingtagers marginale lånerente antages at være 3% p.a.  

Indledningsvist skal der ved indregning af leasingaftalen foretages beregning af de samlede leasingydelsers 

nutidsværdi, som følge af at leasingforpligtelsen som indregnes i regnskabet efter IFRS 16 ikke skal 

indeholde renter. Der beregnes således en diskonteringsfaktor, ved formlen nedenfor, hvor n angiver 

terminen.  

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  (1 + 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒)−𝑛 

Da leasingperioden er opgjort til 48 terminer (måneder) skal diskonteringsfaktoren opgøres på månedlig 

basis heraf. Der indgår ikke renter i udbetalingen ved indgåelse af kontrakten på 50.000 kr., 

engangsomkostningerne på 2.780 kr. samt købsoptionen på 50.000 kr., hvorfor nutidsværdien af disse er lig 

omkostningerne angivet i leasingkontrakten. Købsoptionen tillægges værdien af leasingforpligtelsen og 

brugsretsaktivet i henhold til IFRS 16, pkt. 27(d), da det antages, at leasingtager med rimelig sikkerhed vil 

udbytte købsoptionen.  

Nutidsværdien for de 48 terminer er opgjort efter formlen overfor af bilag 1 og udgør samlet 394.725 kr. for 

leasingaktivet. For overskuelighedens skyld er opgørelsen af nutidsværdien for de 48 terminer summeret 

op på årsbasis svarende til leasingperiodens 4 års ydelser af figur 7.2. Diskonteringsfaktoren angivet ud for 

12-måneders perioden (12 ydelser) svarer således til den gennemsnitlige diskonteringsfaktor for perioden. 
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Figur 7.2 – Opsummering af opgørelse af nutidsværdi i henhold til bilag 1 ud fra eksempel på leasingkontrakt for 

entreprenørbranchen 

Ved første indregning skal der således indregnes en leasingforpligtelse og et brugsretsaktiv på 394.725 kr. 

Endvidere nedbringes leasingforpligtelsen med 52.780 kr. svarende til de samlede ydelser betalt ved 

aftalens indgåelse relateret til udbetaling og engangsomkostninger, med modpost på banken. Bogføringen 

heraf er illustreret af t-skitser af figur 7.5. Herefter har brugsretsaktivet således en højere værdi end 

leasingforpligtelsen, da der på brugsretsaktivet er foretaget aktivering af omkostningerne afholdt ved 

aftalens indgåelse.  

Efter første måling skal brugsretsaktivet som behandlet i afsnit 4.2.1.2 afskrives systematisk over den 

forventede brugstid i henhold til afskrivningskravene gældende i IAS 16, som ligeledes finder anvendelse for 

brugsretsaktivet efter IFRS 16. Som følge af antagelsen om, at leasingtager med rimelig sikkerhed vil 

udnytte købsoptionen vurderes det, at den forventede brugstid er længere end leasingperioden. Det 

antages, at aktivets brugstid udgør 8 år, hvorfor der foretages afskrivning systematisk over denne periode.  

Afskrivningerne på brugsretsaktivet er beregnet af figur 7.3 nedenfor og udgør således årligt 49.341 kr., 

hvorefter brugsretsaktivets værdi efter 8 års afskrivning udgør 0 kr.  Afskrivningerne driftsføres løbende 

som omkostning i resultatopgørelsen og nedbringer brugsretsaktiver, som illustreret af t-skitserne i figur 

7.5.  

 

Opgørelse af nutidsværdi

År Diskonteringsfaktor Nutidsværdi

Mar-19                               1,000                52.780 

2019/20                               0,984                76.298 

2020/21                               0,955                74.046 

2021/22                               0,927                71.861 

2022/23                               0,899                69.739 

Apr-23                               1,000                50.000 

I alt 412.956                   394.725 

                               50.000 

Nominel leasingydelse

52.780                               

                               77.544 

                               77.544 

                               77.544 

                               77.544 
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Figur 7.3 – Afskrivning af brugsretsaktiv ud fra eksempel på leasingkontrakt for entreprenørbranchen 

Leasingaftalen løber over periode på 48 måneder, svarende til 4 år. Som følge heraf afdrages 

leasingforpligtelsen, med undtagelse af købsoptionen på 50.000 kr., til en restværdi på 0 kr. i denne 

periode. Købsoptionen betales ved udgangen af leasingaftalen angivet som april 2023 af figur 7.4 nedenfor, 

hvorefter leasingforpligtelsen udgør 0 kr. 

Ved betaling af de månedlige leasingydelser skal leasingydelsen i henhold til de beregnede 

diskonteringsfaktorer af bilag 1 deles op på henholdsvis afdrag og renteomkostning. Omkostninger til rente 

skal driftsføres, og afdrag skal nedbringe leasingforpligtelsen. Renten beregnes ud fra leasingforpligtelsen 

primo ved følgende formel, hvor r angiver leasingtagers marginale lånerente i procent:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑟 ∗  𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑔æ𝑙𝑑, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 

 

Figur 7.4 – Opsummering på udvikling i leasingforpligtelsen i henhold til beregninger af bilag 2 ud fra eksempel på leasingkontrakt 

for entreprenørbranchen 

Udviklingen i leasingforpligtelsen over de 48 terminer er opgjort efter formlen ovenfor af bilag 2. For 

overskuelighedens skyld er udviklingen i leasingforpligtelsen for de 48 terminer summeret op på årsbasis 

svarende til leasingperiodens 4 års ydelser af figur 7.4 ovenfor. Udviklingen i leasinggælden består således i 

terminens afdrag, som beregnes ved:  

𝐴𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑝å 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑒 = 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

År

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

Afskrivninger

49.341                       296.044                                  

Regnskabsmæssig værdi af 

maskinen, ultimo

49.341                       345.384                                  

Regnskabsmæssig værdi af 

maskinen, primo

394.725                                   

49.341                                      

98.681                                    

49.341                                    

-                                           

49.341                       

49.341                       

49.341                       

49.341                       

49.341                       

49.341                       

345.384                                   

296.044                                   

246.703                                   

197.362                                   

148.022                                   

98.681                                      

246.703                                  

197.362                                  

148.022                                  

År

Mar-19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Apr-23

3.498                        77.544                   

272.205                           

200.345                           

126.298                           

50.000                             

0                                       

200.345                            

126.298                            1.246                        77.544                   

50.000                               0                                50.000                   

341.945                            7.805                        77.544                   

272.205                            5.683                        77.544                   

Leasinggæld, ultimo

341.945                           

Leasinggæld, primo Renteomkostning Leasingydelse

394.725                            -                            52.780                   



50 
 

På baggrund af beregningerne af figur 7.4 føres renteomkostningerne i driften som renteomkostninger, og 

afdragene føres på leasingforpligtelse til nedbringelse, som det er illustreret på årsbasis i t-skitser af figur 

7.5.   

 

Figur 7.5 – Illustration af bogføringen for en leasingkontrakt efter IFRS 16 ud fra eksempel på leasingkontrakt for 

entreprenørbranchen 

 

7.2. Resultatopgørelsen og balancens påvirkning 

I forgående afsnit er indregningen af en leasingkontrakt behandlet. I indeværende afsnit behandles 

implementeringen af IFRS 16 i Arkil A/S’ regnskab, herunder påvirkningen i regnskabets resultatopgørelse 

og balance. Implementeringen vil tage udgangspunkt i den simplificerede metode b, gennemgået af 

opgavens afsnit 4.5. Ændringen til anvendt regnskabspraksis påvirker en virksomheds finansielle 

præsentation, men har ingen påvirkning på pengestrømmene.  

Gennemgangen nedenfor tager udgangspunkt i Arkil A/S’ regnskab for 201739. Arkil A/S har i regnskabet 

indregnet materielle anlæg relateret til finansiel leasing på samlet 164.202 t.kr. af regnskabets note 15 og 

en leasingforpligtelse på 159.422 t.kr. af regnskabets note 24. I øvrigt oplyses det under noten for 

eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser af regnskabets note 26, at Arkil A/S har uopsigelige 

operationelle leasingydelser for samlet 46.914 t.kr. fordelt på 45.092 t.kr. vedrørende ejendomme og 1.822 

t.kr. vedrørende driftsmidler.   

Ved implementeringen af IFRS 16 udgår adskillelsen mellem operationelle og finansielle leasingaftaler og i 

grove træk sker implementeringen i lighed med, hvordan finansiel leasing tidligere er implementeret, med 

                                                           
39 Arkil A/S’ regnskab for 2017, resultatopgørelse og balance 

År 2019 394.725      394.725  

52.780        52.780        49.341      49.341          

År 2019/20 77.544        77.544        

7.805          7.805           49.341      49.341          

År 2020/21 77.544        77.544        

5.683          5.683           49.341      49.341          

År 2021/22 77.544        77.544        

3.498          3.498           49.341      49.341          

År 2022/23 77.544        77.544        

1.246          1.246           49.341      49.341          

År 2023/24 50.000        50.000        

0                  0                   49.341      49.341          

År 2024/25

49.341      49.341          

År 2025/26

49.341      49.341          

-              18.231         412.956      -           394.725       

Renteomkostning 

(resultatopgørelsen) Bank (aktiv) Maskine (aktiv)

Afskrivninger 

(resultatopgørelsen)Leasinggæld (passiv)
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et leasingaktiv og en leasingforpligtelse. Det er nedenfor gennemgået, hvordan indregningen efter IFRS 16 

af den tidligere del relateret til ’operationel leasing’ vil påvirke virksomhedens resultatopgørelse og 

balance, hvor der efter IAS 17 blot er oplysninger om de uopsigelige operationelle leasingydelser under 

noteoplysninger og indregning af leasingydelsen i resultatopgørelsen. Ved indregning efter IAS 17 påvirker 

operationelle leasingydelser altså ikke virksomhedens balanceposter, foruden betalingen af leasingydelser 

fra banken. 

Det antages, at de i 2017 indregnede leasingydelser relateret til operationel leasing udgør 5.117 t.kr., 

hvoraf 4.509 t.kr. vedrører ejendomme og 607 t.kr. vedrører driftsmidler. Denne antagelse foretages ud fra, 

at leasingkontrakterne relateret til ejendomme har en leasingperiode på 10 år og at driftsmidler har en 

leasingperiode på 3 år, begge med årlige betalingsterminer. Den årlige leasingydelse er således opgjort ud 

fra de samlede leasingforpligtelser inklusiv renter på hhv. 45.092 t.kr. vedrørende ejendomme og 1.822 

t.kr. Vedrørende driftsmidler.  

I relation til implementeringen af IFRS 16 for regnskabsåret 2017 er dette således fratrukket som 

omkostning under produktionsomkostninger, hvor leasingydelsen oprindeligt er indregnet. Dette er vist af 

figur 7.6 nedenfor. Hertil er tilsvarende tillagt 5.117 t.kr. under likvide beholdninger, som senere fratrækkes 

igen ved indregning efter IFRS 16. Dette vises tilsvarende af figur 7.9 i henhold til efterpostering 1 (EP 1).  

Figur 7.6, Resultatopgørelse for Arkil A/S før og efter implementering af IFRS 16 

Resultatopgørelsen (t.kr.) 2017 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 2017

Omsætning (1.897.463)  (1.897.463)       

Produktionsomkostning 1.722.849   (5.117) 2.835  1.720.567        

Bruttoresultat (174.614)     (176.896)          

Administrationsomkostninger 100.992       73        101.065            

Resultat af primær drift (73.622)       (75.831)            

Resultat af dattervirksomheder (3.986)          (3.986)               

Andel af resultat i associerede virksomheder 1.045           1.045                

Resultat af kapitalandele (2.941)         (2.941)              

Finansielle indtægter (377)             (377)                  

Finansielle omkostninger 4.101           1.205  5.306                

Finansielle poster, netto 3.724           4.929                

Resultat før skat (72.839)       (73.843)            

Skat af årets resultat 15.847         15.847              

Årets resultat (56.992)       (57.996)            

Ændring til resultatdisponering 56.992        1.004  57.996             
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Efter tilbageførsel af den indregnede operationelle leasing i året indregnes, som beskrevet i afsnit 4.2.1.1, 

et brugsretsaktiv samt en leasingforpligtelse. Det antages, at leasingydelserne i henhold til oplysningen i 

regnskabets note 26, omhandlende eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, er i overensstemmelse 

med de uopsigelige leasingydelser. Disse udgør som før nævnt samlet set 46.914 t.kr. fordelt på 

henholdsvis ejendomme og driftsmidler.  

Leasingydelserne er som før nævnt opgjort ud fra den fastsatte leasingperiode samt ud fra de uopsigelige 

leasingydelser angivet i Arkil A/S’ regnskab, note 26. Som følge af, at oplysningerne i de enkelte 

leasingkontrakter ikke kendes, kan den interne rente i aftalerne således ej heller defineres. I stedet 

anvendes leasingtagers marginale lånerente i henhold til IFRS 16. Leasingtagers marginale lånerente 

antages at ligge omtrent 3% p.a. over CIBOR renten, som i 2017 har ligget tæt på 0%.40 Leasingtagers 

marginale lånerente er således fastsat til 3% p.a.  

Der er i henhold til figur 7.7 nedenfor foretaget beregning af nutidsværdien for leasingaftalerne relateret til 

ejendomme og tilsvarende for driftsmidler af figur 7.8. Det er i beregningen antaget, at eventuelle 

førstegangs-udbetalinger samt engangsomkostninger er afholdt tidligere år. Disse er således ikke medtaget 

i beregningen. Beregningen viser, at nutidsværdien af de uopsigelige leasingydelser relateret til ejendomme 

udgør 38.464 t.kr., og nutidsværdien af de uopsigelige leasingydelser relateret til driftsmidler udgør 1.718 

t.kr. Forskellen mellem de uopsigelige nominelle leasingydelser og nutidsværdien består således i 

leasingaftalernes renter, som løbende driftsføres, hvor afdrags-delen af leasingydelsen nedbringer 

leasingforpligtelsen.  

 

Figur 7.7, Beregning af nutidsværdi for leasingydelser vedrørende ejendomme for Arkil A/S 

                                                           
40 Nasdaq –CIBOR Fixing 

Årlige leasingydelser 4.509.200      

Leasingtagers marginale lånerente 3%

Varighed af leasingaftale (år) 10                    

Opgørelse af nutidsværdi

År 

Diskonterings-

faktor Nutids-værdi

2017               0,971          4.377.864 

2018               0,943          4.250.353 

2019               0,915          4.126.557 

2020               0,888          4.006.366 

2021               0,863          3.889.676 

2022               0,837          3.776.384 

2023               0,813          3.666.392 

2024               0,789          3.559.604 

2025               0,766          3.455.926 

2026               0,744          3.355.268 

I alt 45.092.000       38.464.391 

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            

Nominel leasingydelse

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            

4.509.200                            
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Figur 7.8, Beregning af nutidsværdi for leasingydelser vedrørende driftsmidler for Arkil A/S 

Der er på baggrund af de ovenfor gennemgåede beregninger af nutidsværdien af de uopsigelige 

leasingydelser indregnet et brugsretsaktiv, som det fremgår af figur 7.9, efterpostering 2 (EP 2). 

Brugsretsaktivet er fordelt på henholdsvis grunde og bygninger samt tekniske anlæg, materiel og inventar, 

ud fra beregningerne i figur 7.7 og 7.8. Dette er endvidere illustreret af t-skitserne af bilag 3.  

 

Figur 7.9, Aktiver Arkil A/S før og efter implementering af IFRS 16 

Årlige leasingydelser 607.333      

Leasingtagers marginale lånerente 3%

Varighed af leasingaftale (år) 3                  

Opgørelse af nutidsværdi

År 

Diskonterin

gsfaktor

Nutids-

værdi

2017           0,971      589.644 

2018           0,943      572.470 

2019           0,915      555.796 

I alt 1.822.000   1.717.910 

Nominel leasingydelse

607.333                              

607.333                              

607.333                              

Aktiver (t.kr.) 2017 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 2017

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Goodwill 24.467         24.467              

Immaterielle aktiver i alt 24.467        24.467             

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 28.911         38.464  (2.564) 64.811              

Tekniske anlæg, materiel og inventar 279.032       1.718     (344)     280.406            

Anlæg under opførelse 468               468                    

Materielle aktiver i alt 308.411      345.685           

Finansielle aktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 13.426         13.426              

Kapitalandele i associerede virksomheder 53.475         53.475              

Kapitalandele i joint ventures 11.711         11.711              

Langfristede tilgodehavender 5.714           5.714                

Fiansielle aktiver i alt 84.326        84.326             

Langfristede aktiver i alt 417.204      454.478           

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 15.329         15.329              

Entreprisekontrakter 46.206         46.206              

Tilgodehavender fra salg 439.971       439.971            

Tilgodehavender hos joint ventures 71.870         71.870              

Tilgodehavender hos tilknyt. virksomheder 87                 87                      

Tilgodehavender hos moderselskab 810               810                    

Andre tilgodehavender 53.197         53.197              

Likvide beholdninger 57.576         5.117  (5.117) 57.576              

Kortfristede aktiver i alt 685.046      685.046           

Aktiver i alt 1.102.250   1.139.524        
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Som modpost til brugsretsaktivet skal der som omtalt i beskrivelsen af IFRS 16, afsnit 4.2.1.1, indregnes en 

leasingforpligtelse svarende til nutidsværdien af leasingydelserne. Leasingforpligtelsen skal indregnes 

fordelt som kort- og langfristet forpligtelse. Den kortfristede del af leasingforpligtelsen ført som 4.028 t.kr. 

jævnfør figur 7.12 er beregnet som leasingydelsen for 2018 fratrukket renteomkostningen for 2018 i 

henhold til figur 7.10 og figur 7.11.  

Den kortfristede leasingforpligtelse relateret til ejendomme udgør (4.509.200 kr. – 1.053.274 kr.) 3.456 t.kr 

og den kortfristede leasingforpligtelse relateret til driftsmidler udgør (607.333 kr. – 34.863 kr.) 572 t.kr. Den 

samlede kortfristede leasingforpligtelse er således opgjort til 4.028 t.kr. Den samlede leasingforpligtelse før 

bogføring af leasingydelserne for 2017 udgør henholdsvis 38.464 t.kr. for ejendomme og 1.718 t.kr. for 

driftsmidler. Den langfristede leasingydelse for 2017 er således opgjort til (38.464.391 kr. + 1.717.910 kr. – 

4.028.396 kr.) 36.154 t.kr. som specificeret af efterpostering 2 (EP 2) af figur 7.12.  

Indregningen af et brugsretsaktiv og en tilsvarende leasingforpligtelse, afledt af de under IAS 17 oplyste 

uopsigelige operationel leasingydelser, vurderes at skabe bedre mulighed for regnskabsbrugers skøn af 

virksomhedens fremtidssituation. Dette påvirker det retvisende billede positivt, da det henfører til 

brugernes informationsbehov af begrebsrammens niveau 1 gennemgået i afsnit 2.1.1. Det vurderes 

endvidere at påvirke regnskabets nytteværdi positivt, som følge af en større sammenlignelighed med andre 

virksomheders regnskaber i branchen. Dette kan henledes til de kvalitative egenskaber af begrebsrammens 

niveau 2 gennemgået i afsnit 2.1.2.  

Figur 7.10, Specifikation af leasinggæld og afskrivning på brugsretsaktiv af ejendomme for Arkil A/S 

År 

Rente-

omkostning Leasing-ydelse

2017 1.153.932       4.509.200          

2018 1.053.274       4.509.200          

2019 949.596          4.509.200          

2020 842.808          4.509.200          

2021 732.816          4.509.200          

2022 619.524          4.509.200          

2023 502.834          4.509.200          

2024 382.643          4.509.200          

2025 258.847          4.509.200          

2026 131.336          4.509.200          

2027

2028

2029

2030

2031

28.207.220                              

25.642.927                              

23.078.634                              

20.514.342                              

17.950.049                              

2.564.293                                2.564.293        0                                                 

7.692.878                                2.564.293        5.128.585                                

5.128.585                                2.564.293        2.564.293                                

2.564.293        

2.564.293        

15.385.756                              

12.821.464                             2.564.293        10.257.171                              

10.257.171                             2.564.293        7.692.878                                

31.653.196         28.093.592       33.335.805                             2.564.293        

4.377.864           

24.427.200       

20.650.816       

16.761.140       

12.754.774       

8.628.218         

-                      

28.093.592         

24.427.200         

20.650.816         

8.628.218           4.377.864         17.950.049                             2.564.293        

30.771.513                              

15.385.756                             2.564.293        12.821.464                              

16.761.140         

12.754.774         

38.464.391         35.109.122       38.464.391                             2.564.293        35.900.098                              

35.109.122         31.653.196       35.900.098                             2.564.293        33.335.805                              

30.771.513                             

28.207.220                             

25.642.927                             

23.078.634                             

20.514.342                             

2.564.293        

2.564.293        

2.564.293        

Regnskabsmæssig værdi 

af ejendommene, primo Afskrivninger

Regnskabsmæssig værdi 

af ejendommene, ultimo

Leasinggæld, 

primo

Leasinggæld, 

ultimo
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Figur 7.11, Specifikation af leasinggæld og afskrivning på brugsretsaktiv af driftsmidler for Arkil A/S 

Leasingydelsen relateret til de i 2017 betalte leasingydelser føres i henhold til IFRS 16 som henholdsvis 

afdrag på leasingforpligtelse, renteomkostning og udbetaling fra likvide beholdninger svarende til 

leasingydelsen. Leasingydelsen for 2017 svarende til (4.509.200 kr. + 607.333 kr.) 5.117 t.kr. er ført kredit 

på banken, da der er tale om en udgift. Dette er illustreret i Arkil A/S’ aktiver i efterpostering 3 (EP 3) af 

figur 7.9. Renteomkostningerne for 2017, beregnet af figur 7.10 og figur 7.11 udgør for 2017 (1.153.932 kr. 

+ 51.537 kr.) 1.205 t.kr., ført som finansiel omkostning (debet) i Arkil A/S resultatopgørelse, illustreret i 

efterpostering 3 (EP 3) af figur 7.6.  

Forskellen mellem de beregnede renteomkostninger for 2017 og den samlede leasingydelse svarer til årets 

afdrag af leasingforpligtelsen, indregnet til nutidsværdi. Afdraget svarer således til (5.117 t.kr. – 1.205 t.kr.) 

3.912 t.kr. ført debet under Arkil A/S’ passiver, illustreret i efterpostering 3 (EP 3) af figur 7.12.  Bogføringen 

af leasingydelsens fordeling mellem renteomkostninger og afdrag på leasingforpligtelsen er endvidere 

illustreret af t-skitser af bilag 3. 

I henhold til IAS 17 blev den samlede leasingydelse driftsført som en del af virksomhedens primære drift. 

Leasingydelser indeholder som gennemgået ovenfor, såvel renter som afdrag. Det vurderes derfor, at 

opsplitningen af renter og afdrag er mere retvisende for regnskabet, da det skaber bedre forståelighed for 

regnskabsbruger, i henhold til bergrammens niveau 2, gennemgået af afsnit 2.1.2.  

Klassifikationen af leasingydelserne i henhold til IAS 17 vurderes mindre forståeligt afledt af, at 

renteomkostninger normalvist vises under finansielle omkostninger, som ikke indgår i den primære drift af 

virksomheden. Derfor vurderes klassifikationen af renterne ført under finansielle omkostninger mere 

retvisende for regnskabet. Henført til indregningen af en leasingforpligtelse af efterpostering 2 anvendes 

andelen af leasingydelsen relateret til afdrag til nedbringelse af forpligtelsen.     

År 

Rente-

omkostnin

Leasing-

ydelse

2017 51.537        607.333      

2018 34.863        607.333      

2019 17.689        607.333      

2020

2021 -                                             

589.644                    -                    1.030.746                                   343.582            

343.582                                       343.582            

687.164                                    

687.164                                       343.582            343.582                                    

1.717.910                1.162.114        1.717.910                                   343.582            1.374.328                                

1.162.114                589.644           1.374.328                                   343.582            1.030.746                                

Leasinggæld, 

primo

Leasinggæld, 

ultimo

Regnskabsmæssig værdi af 

driftsmidlerne, primo Afskrivninger

Regnskabsmæssig værdi 

af driftsmidlerne, ultimo
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Figur 7.12, Passiver for Arkil A/S før og efter implementering af IFRS 16 

Brugsretsaktivet skal, som beskrevet af afsnit 4.2.1.2 afskrives således, at den bedst muligt afspejler 

leasingtagers brug af aktivet, systematisk for den forventede brugstid. Det antages, at Arkil A/S overtager 

aktivet efter leasingperiodens udløb. Den forventede brugstid for ejendomme antages at være 15 år og 5 år 

for driftsmidler, hvorfor disse afskrives systematisk over denne periode. De årlige afskrivninger er således 

opgjort og illustreret af henholdsvis figur 7.10 for ejendomme og figur 7.11 for driftsmidler. Ejendommenes 

årlige afskrivning er heri beregnet til 2.564 t.kr. og den årlige afskrivning af driftsmidler er beregnet til 344 

t.kr. Afskrivningen af brugsretsaktiverne krediteres således i Arkil A/S’ aktiver, som illustreret i 

efterpostering 4 (EP 4) af figur 7.9.  

Afskrivningerne driftsføres som en omkostning (debet) i det regnskabsår afskrivningen foretages. De 

samlede afskrivninger foretaget i året udgør 2.908 t.kr. Det antages, at afskrivningerne skal fordeles mellem 

produktions- og administrationsomkostninger efter samme fordeling, som de øvrige afskrivninger er 

foretaget i Arkil A/S’ regnskab for 2017. Fordelingen i afskrivninger udgør i henhold til Arkil A/S’ regnskab, 

note 5 97,5% ført som produktionsomkostninger og 2,5% ført som administrationsomkostninger. Der er 

således indregnet afskrivninger på (2.908 t.kr. * 0,975) 2.835 t.kr. under produktionsomkostninger og 

Passiver (t.kr.) 2017 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 2017

Egenkapital

Aktiekapital (31.000)       (31.000)            

Andre reserver (351.561)     (1.004) (352.565)          

Nettoopskrivning efter indre værdis metode (7.314)          (7.314)               

Foreslået udbytte (20.000)        (20.000)             

Reserver i alt (378.875)     (379.879)          

Egenkapital i alt (409.875)     (410.879)          

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Udskudt skat (26.967)        (26.967)             

Kreditinstitutter (123.764)     (36.154) 3.912  (156.006)          

Langfristede forpligtelser i alt (150.731)     (182.973)          

Kortfristede forpligtelser

Kreditinstitutter (37.818)        (4.028)   (41.846)             

Leverandørgæld (270.049)     (270.049)          

Entreprisekontrakter (33.873)        (33.873)             

Gæld til tilknyttede virksomheder (21.605)        (21.605)             

Gæld til moderselskab -               -                    

Anden gæld (178.299)     (178.299)          

Kortfristede forpligtelser i alt (541.644)     (545.672)          

Forpligtelser i alt (692.375)     (728.645)          

Passiver i alt (1.102.250) (1.139.524)      
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(2.908 t.kr. * 0,025) 73 t.kr. under administrationsomkostninger i Arkil A/S’ regnskab, illustreret i 

efterpostering 4 af figur 7.6. Bogføringen af afskrivningerne er endvidere illustreret i t-skitser af bilag 3. 

Afskrivningen af brugsretsaktiverne over den forventede brugstid på disse vurderes mere retvisende for 

regnskabet end omkostningsførelse af leasingydelsen over leasingperioden. Dette vurderes særligt relevant 

i tilfælde hvor aktivet overtages ved udgangen af leasingperioden og fortsat anvendes herefter. 

Driftsførelse af afskrivningerne over den forventede brugstid tilvirker en større validitet til regnskabet, da 

informationen er mere fuldstændig, neutral og fejlfri, i lighed med hvordan købte aktiver i regnskabet 

normalvist periodiseres. Validiteten, i henhold til et regnskabs retvisende billede, er gennemgået af afsnit 

2.1.2. ved gennemgang af de fundamentale egenskaber i begrebsrammens niveau 2.  

Implementeringen af IFRS 16 relateret til operationelle leasingforpligtelser har samlet set medført en 

regulering i resultatet for 2017 for Arkil A/S svarende til en indtægt på 1.004 t.kr. Som beskrevet i afsnit 1.5 

afgrænses der fra den eventuelle skattemæssige påvirkning ved implementeringen, hvorfor der ikke er 

foretaget yderligere i relation hertil.  Resultatet er heraf reguleret fra et overskud på 56.992 t.kr. til et 

overskud på 57.996 t.kr. vist af efterpostering 5 (EP 5) i Arkil’s resultatopgørelse af figur 7.6.  

Endvidere er virksomhedens aktiver forøget med 37.274 t.kr. som følge af indregningen af 

brugsretsaktiverne, illustreret af figur 7.9, og virksomhedens passiver er tilsvarende forøget med 37.274 

t.kr. svarende til den indregnede leasingforpligtelse, som samlet set påvirker passiverne med 36.270 t.kr., 

og reguleringen af årets resultat på egenkapitalen på 1.004 t.kr. som illustreret af figur 7.12.  

 

7.3. Påvirkning af nøgletal 

Foruden påvirkningen af Arkil’s finansielle præsentation ved indregning efter IFRS 16, gennemgået i 

forgående afsnit, påvirker den alternative indregning også en række nøgletal, afledt af påvirkningen i den 

finansielle præsentation.  

Afledt af det opnåede kendskab til branchen af afsnit 6 er det fundet relevant at foretage en 

nøgletalsanalyse som følge af, at nøgletal benyttes ved kreditvurdering, som normalvist foretages ved 

finansiering hos banker og øvrige finansieringsselskaber.  

Nøgletalsanalysen bruges til at belyse ændringerne i nøgletal ved indregningen af de uopsigelige 

operationelle leasingydelser efter IFRS 16, som før implementeringen af IFRS 16 blot var oplyst som en 

eventualforpligtelse i en note i regnskabet. Ændringerne i den finansielle præsentation for Arkil A/S 

forventes at medføre en række ændringer til virksomhedens nøgletal, hvilket forventeligt vil påvirke 

bankens kreditvurdering. Entreprenørbranchen kendes blandt andet for deres store projekter i form af 
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eksempelvist entreprisekontrakter for det offentlige. Disse store projekter kan medføre behov for 

midlertidig finansiering gennem lån hos banken. Afledt heraf analyseres påvirkningen af implementeringen 

på relevante nøgletal til brug for interview med Danske Bank relateret til virksomheders 

belåningsmuligheder, som vil blive analyseret af opgavens afsnit 9.  

Det vurderes relevant at gennemgå påvirkningen for de nøgletal som oplyses i Arkil A/S’ regnskab under 

ledelsesberetningens hoved- og nøgletal41, da disse er offentligt tilgængelige og indgår i det reviderede 

regnskab, som banken anvender ved kreditvurderingen. De oplyste nøgletal består af;  

- Overskudsgrad, i % 

- Afkast af investeret kapital (ROIC), i % 

- Likviditetsgrad, i % 

- Soliditetsgrad (egenkapitalandel), i % og 

- Egenkapitalens forretning, i % 

 

7.3.1.  Overskudsgrad 

Overskudsgraden, også kendt som EBIT-margin udtrykker forholdet mellem en virksomheds primære 

resultat og omsætningen ved angivelse af, hvor stor en procentandel af omsætningen der er tilbage, når 

alle omkostninger relateret til den primære drift er afholdt. Finansielle omkostninger og skat medtages 

således ikke heri.  Nøgletallet anvendes til at udlede virksomhedens evne til at skabe overskud ud fra den 

primære drift og er dermed god til at sammenligne virksomheder i en branche. Overskudsgraden beregnes 

ved formlen;  

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑚æ𝑟 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

Overskudsgraden for Arkil A/S er for 2017 beregnet af figur 7.13, angivet henholdsvis ved indregning efter 

IAS 17 og IFRS 16. Beregningen er foretaget ud fra formlen angivet ovenfor og den finansielle præsentation 

af afsnit 7.2. 

 

Figur 7.13 – Overskudsgrad for Arkil A/S 

Ved beregningen af overskudsgrad ud fra resultatet, hvor leasing indregnes efter IAS 17, er 

leasingydelserne (bestående af renter og afdrag) relateret til operationelle leasingydelser indregnet som 

                                                           
41 Arkil A/S’ regnskab for 2017, side 4 

Nøgletal 2017 (IAS 17) 2017 (IFRS 16) Udvikling i p.p. Udvikling i %

Overskudsgrad (OG) 4,04% 4,15% 0,12                         2,89%
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omkostning under den primære drift i resultatopgørelsen. Implementeringen af IFRS 16 medfører, som 

gennemgået i afsnit 7.2, at leasingydelsen ikke driftsføres, men andelen relateret til afdrag bruges til 

nedbringelse af leasingforpligtelse. Således er det alene renten, der driftsføres under finansielle poster og 

dermed ikke som en del af den primære drift. Hertil driftsføres omkostningerne relateret til afskrivning af 

brugsretsaktivet. Den samlede stigning i overskuddet relateret til den primære drift udgør, som 

gennemgået af afsnit 7.2 2.209 t.kr., svarende til (2.209 / 76.563 * 100) 2,89 %, hvilket er i 

overensstemmelse med udviklingen i overskudsgraden opgjort i procent.  

I gennemgangen af Arkil A/S i henhold til afsnit 7.2 afskrives brugsretsaktivet over en længere periode end 

leasingforpligtelsen afdrages. Dette medfører, at afskrivninger er lavere end afdragene og en del lavere end 

den samlede leasingydelse, som tidligere er indregnet. Dermed er omkostningerne i den primære drift 

mindsket en del ved indregning af leasing efter IFRS 16. Omsætningen påvirkes ikke af ændringen til 

anvendt regnskabspraksis relateret til indregning af leasing. Indregningen efter IFRS 16 medfører således en 

stigning i overskudsgraden.  

Udviklingen i overskudsgraden efter implementering af IFRS 16 afhænger således af afskrivningsperioden 

for brugsretsaktiverne. Såfremt disse blev afskrevet over en endnu længere periode end antaget af afsnit 

7.2, ville stigningen i overskudsgraden således være større, og tilsvarende ville overskudsgraden påvirkes 

omvendt, såfremt afskrivningsperioden mindskes.  

 

7.3.2. Afkast af investeret kapital 

Afkast af investeret kapital, også kendt som afkastningsgraden, angiver virksomhedens afkast på deres 

samlede investerede kapital. En høj afkastningsgrad udleder således, at virksomheden tjener mange penge 

på deres aktiver. Afkast af investeret kapital beregnes ved formlen;  

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑚æ𝑟 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
∗ 100 

Afkastningsgraden for Arkil A/S er for 2017 beregnet af figur 7.14, angivet henholdsvis ved indregning efter 

IAS 17 og IFRS 16. Beregningen er foretaget ud fra formlen angivet ovenfor og den finansielle præsentation 

af afsnit 7.2.  

Figur 7.14 – Afkastningsgrad for Arkil A/S 

Nøgletal 2017 (IAS 17) 2017 (IFRS 16) Udvikling i p.p. Udvikling i %

Afkast af investeret kapital (ROIC) 6,95% 6,91% (0,03)                        -0,48%
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 Arkil A/S’ afkastningsgrad udgør ved indregning efter IAS 17 6,95%, hvilket betyder, at hver gang der 

investeres 100 kr. i aktiver medfører dette et afkast på 6,95 kr. Indregning efter IFRS 16 medfører et fald i 

afkastningsgraden svarende til 0,48 procent.  

Faldet kan primært henføres til stigningen i Arkil A/S’ aktiver, som følge af at der for den operationelle 

leasing, som tidligere blot var angivet i en note, nu er indregnet et brugsretsaktiv, som dermed øger 

aktiverne. Brugsretsaktivet har som gennemgået af afsnit 7.2 samlet medført en stigning i Arkil A/S’ aktiver 

på 37.274 t.kr. svarende til en stigning i aktiverne på (37.274 / 1.102.250 * 100) 3,37%. Stigningen i 

aktiverne overstiger stigningen i resultatet på 2,89%. Dette medfører således et fald i afkastgraden 

svarende til (3,37 – 2,89) 0,48%.  

 

7.3.3.  Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden for en virksomhed udtrykker dennes økonomiske tilstand. Dette kan anvendes til at 

angive, hvorvidt virksomheden har likviditet til at betale sine forpligtelser og beregnes ved følgende formel;  

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
∗ 100 

Likviditetsgraden for Arkil A/S er for 2017 beregnet af figur 7.15, angivet henholdsvis ved indregning efter 

IAS 17 og IFRS 16. Beregningen er foretaget ud fra formlen angivet ovenfor og den finansielle præsentation 

af afsnit 7.2.  

Figur 7.15 – Likviditetsgrad for Arkil A/S 

Likviditetsgraden for Arkil A/S angiver, at virksomheden både før og efter implementeringen af IFRS 16 har 

likviditet til betaling af sine kortfristede forpligtelser, som følge af at omsætningsaktiverne overstiger de 

kortfristede forpligtelser. Ved implementering af IFRS 16 er likviditetsgraden for virksomheden faldet. 

Faldet kan alene henføres til indregningen af den kortfristede leasingforpligtelse på 4.028 t.kr. relateret til 

den operationelle leasing, gennemgået af afsnit 7.2. Indregningen heraf medfører således en stigning i de 

kortfristede forpligtelser, mens omsætningsaktiverne er uændrede, hvilket derfor fører til et fald i 

likviditetsgraden. Stigningen i de kortfristede forpligtelser udgør (4.028 / 541.644 * 100) 0,74%, svarende til 

den procentvise udvikling i likviditetsgraden.  

 

 

Nøgletal 2017 (IAS 17) 2017 (IFRS 16) Udvikling i p.p. Udvikling i %

Likviditetsgrad (LIK) 126,48% 125,54% (0,93)                        -0,74%
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7.3.4.  Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden, også kendt som egenkapitalandelen, udleder hvor stor en andel af de samlede aktiver, 

egenkapitalen udgør. En høj soliditetsgrad angiver således, at der er tale om en virksomhed med lav 

belåningsgrad, hvor egenfinansieringen er høj. Soliditetsgraden beregnes ved formlen;  

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =  
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
∗ 100 

Soliditetsgraden for Arkil A/S er for 2017 beregnet af figur 7.16, angivet henholdsvis ved indregning efter 

IAS 17 og IFRS 16. Beregningen er foretaget ud fra formlen angivet ovenfor og den finansielle præsentation 

af afsnit 7.2.  

Figur 7.16 – Soliditetsgrad for Arkil A/S 

Arkil A/S’ soliditetsgrad er ved implementering af IFRS 16 faldet fra 37,19% til 36,06%, svarende til et fald 

på 3,03%. Egenkapitalen er ved implementeringen steget 1.004 t.kr. i henhold til gennemgangen af afsnit 

7.2, relateret til stigningen i resultatet. Dette svarer til en stigning i egenkapitalen på (1.004 / 409.875 * 

100) 0,24%. De samlede aktiver er, som nævnt i gennemgangen af nøgletallet afkast af investeret kapital af 

afsnit 7.3.2, steget med 37.274 t.kr, svarende til 3,38%. Den procentvise stigning i aktiver overstiger således 

den procentvise stigning i egenkapitalen, hvilket medfører et fald i soliditetsgraden.   

Faldet i soliditetsgraden angiver således, at implementeringen af leasing i henhold til IFRS 16 medfører en 

højere fremmedfinansiering af den samlede balancesum. 

 

7.3.5.  Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forretning angiver afkastet af egenkapitalen i procent. Såfremt egenkapitalens forrentning 

ikke overstiger afkastningsgraden er dette et udtryk for, at virksomheden taber penge på sin 

fremmedkapital. Omvendt kan der ved forrentning af egenkapitalen, som overstiger afkastningsgraden 

udledes, at virksomheden får mere værdi af fremmedkapitalen sammenholdt med, hvad der er af udgifter 

herved. Egenkapitalens forrentning beregnes ved følgende formel;  

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nøgletal 2017 (IAS 17) 2017 (IFRS 16) Udvikling i p.p. Udvikling i %

Soliditetsgrad/Egenkapitalandel (SG) 37,19% 36,06% (1,13)                        -3,03%
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Egenkapitalens forrentning for Arkil A/S er for 2017 beregnet af figur 7.17, angivet henholdsvis ved 

indregning efter IAS 17 og IFRS 16. Beregningen er foretaget ud fra formlen angivet ovenfor og den 

finansielle præsentation af afsnit 7.2.  

Figur 7.17 – Egenkapitalens forrentning for Arkil A/S 

Det kan af figur 7.17 ovenfor udledes, at forrentningen af egenkapitalen stiger ved implementering af IFRS 

16 hos Arkil A/S.  

Arkil A/S’ forrentning af egenkapitalen er ved implementering af IFRS 16 steget fra 17,77% til 17,97%, 

svarende til en stigning på 1,13%. Som gennemgået i forbindelse med gennemgang af nøgletallet 

egenkapitalandel af afsnit 7.3.4 ovenfor er egenkapitalen steget 1.004 t.kr., svarende til 0,24% ved 

implementeringen af IFRS 16. Resultatet før skat er ved implementeringen af IFRS steget med 1.004 t.kr. 

svarende til (1.004 / 72.839 * 100) 1,37%.  

Den procentvise stigning i årets resultat før skat overstiger den procentvise stigning i egenkapitalen, hvilket 

medfører en stigning i egenkapitalens forretning på (1,37 – 0,24) 1,13%. Påvirkningen af egenkapitalen er 

afledt af påvirkningen på resultatet.  

 

7.4. Delkonklusion 

I indeværende afsnit er det for Arkil A/S gennemgået, hvordan ændringen i indregningen af leasing i 

regnskabet, fra indregning efter IAS 17, hvor der skelnes mellem operationel og finansiel leasing, til 

indregning efter IFRS 16, påvirker regnskabets finansielle præsentation samt nøgletal.  

Der kan af Arkil A/S’ regnskab ikke udledes de konkrete oplysninger for virksomhedens leasingaftaler, men 

alene de samlede leasingforpligtelser, fordelt på henholdsvis ejendomme og driftsmidler. Gennemgangen 

af implementeringen for Arkil A/S er derfor foretaget med en del antagelser relateret til levetid på 

brugsretsaktiverne, renteniveau, leasingydelser med videre. Som følge heraf har vi fundet det relevant, 

indledningsvist af foretage en gennemgang af en konkret leasingaftale inden for entreprenørbranchen. Der 

er i forbindelse hermed modtaget et eksempel på en leasingaftale på en entreprenørmaskine fra Jyske 

Finans, hvor indregningen og den konkrete bogføring i henhold til IFRS 16 er gennemgået.  

Afledt af gennemgangen af leasingaftalen for en entreprenørmaskine er der foretaget gennemgang af, 

hvordan indregningen efter IFRS 16 vil påvirke Arkil A/S’ resultatopgørelse og balance. Der er i forbindelse 

hermed foretaget indregning af de tidligere uopsigelige operationelle leasingforpligtelser, oplyst i 

Nøgletal 2017 (IAS 17) 2017 (IFRS 16) Udvikling i p.p. Udvikling i %

Egenkapitalforrentning  (EKF) 17,77% 17,97% 0,20                         1,13%
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regnskabets noter relateret til eventualforpligtelser. Ændringen i indregning for den operationelle leasing 

har medført en positiv stigning i Arkil A/S’ resultatopgørelse samt en højere balancesum.  

Påvirkningen af Arkil A/S’ resultatopgørelse skyldes, at leasingydelserne for den operationelle leasing, som 

tidligere var indregnet som omkostning, er højere end de samlede omkostninger indregnet relateret til 

renter af leasingydelserne og afskrivninger af brugsretsaktivet indregnet efter IFRS 16.  

Stigningen i Arkil A/S’ aktiver kan henføres til, at der i henhold til IFRS 16 sker indregning af et 

brugsretsaktiv for de leasede aktiver. Stigningen i passiverne kan tilsvarende henføres til, at der er 

indregnet en leasingforpligtelse svarende til nutidsværdien af de uopsigelige leasingydelser, som tidligere 

blot var angivet som en noteoplysning under eventualforpligtelser. Hertil er der ført en regulering på 

egenkapitalen svarende til påvirkningen på resultatopgørelsen og det overførte resultat.  

Påvirkningen på Arkil A/S’ finansielle præsentation ved implementeringen vurderes at skabe et mere 

retvisende billede af regnskabet. Dette kan henledes til, at indregningen af brugsretsaktiver og 

leasingforpligtelser gør, at regnskabsbruger bedre kan skønne virksomhedens fremtidssituation og skaber 

en større sammenlignelighed mellem regnskaber i samme branche. Hertil skaber opsplitningen af 

leasingydelserne i henholdsvis renter og afdrag en større forståelighed af regnskabet sammenholdt med 

indregningen efter IAS 17, hvor de samlede leasingydelser blev indregnet som en del af den primære drift. 

Endvidere medfører indregningen af IFRS 16 bedre validitet til regnskabet afledt af, at brugsretsaktivet 

afskrives over den forventede brugstid og ikke blot driftsføres over leasingperioden. 

Påvirkningen på Arkil A/S’ resultatopgørelse og balance afleder ligeledes en påvirkning i virksomhedens 

nøgletal. Det er fundet relevant at undersøge udviklingen på de i regnskabet angivne nøgletal.  

Analysen herpå viser en stigning i Arkil A/S’ overskudsgrad afledt af faldet i omkostninger relateret til den 

primære drift, hvor alene afskrivninger på brugsretsaktivet indgår efter IFRS 16 og den samlede 

leasingydelse tidligere var indregnet efter IAS 17.   

Arkil A/S’ afkastningsgrad er faldet medført af, at den procentvise stigning i aktiverne ved indregning af 

brugsretsaktiv overstiger den procentvise stigning i resultatet.  

Ved indregning af IFRS 16 vil ske et fald i virksomhedens likviditetsgrad, som følge af at der ikke sker 

påvirkning af virksomhedens omsætningsaktiver, men til gengæld sker en stigning i de kortfristede 

forpligtelser, relateret til den kortfristede del af den indregnede leasingforpligtelse.   

Virksomhedens soliditetsgrad er faldet afledt af, at den procentvise stigning i egenkapitalen er mindre end 

den procentvise stigning i aktiverne. 
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Endeligt er egenkapitalens forretning påvirket positivt som følge af, at resultatet procentvist er påvirket 

mere end egenkapitalen.   

Vi kan på baggrund af ovenstående udlede, at såvel regnskabets finansielle præsentation samt oplyste 

nøgletal i regnskabet påvirkes relativt ved indregning af den operationelle leasing, som i henhold til IAS 17 

tidligere blot indgik i regnskabets noteoplysninger. Henledt til forventningen om, at der i højere grad vil 

findes brug af leasing i fremtiden, vil påvirkningen på regnskabet således blive relativt forstærket.  
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8. Offentlighedens tillidsrepræsentants holdning til det retvisende billede 

(Kapitel 7) 

I forgående afsnit er der blevet analyseret på påvirkning af et regnskab i entreprenørbranchen ved ændring 

af regnskabsstandarden fra IAS 17 til IFRS 16. Der kan her ses, at dette påvirker både regnskabstallene og 

nøgletallene relativt. I dette afsnit vil vi analysere på en statsautoriseret revisors holdning til denne 

ændring, samt komme ind på det mest retvisende billede og forventning til virksomheders anvendelse af 

denne ændring i årsregnskabsloven. Der er til brug for denne analyse blevet interviewet en statsautoriseret 

revisor, som arbejder i den faglige afdeling i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der er i 

interviewet kun forespurgt en statsautoriseret revisor. Analysen afgrænser fra, at andre statsautoriserede 

revisorer måtte have anden holdning. Dette interview ses derfor for den generelle holdning i 

revisionsbranchen. Interviewet, som understøtter indeværende afsnits analyse, er vedlagt af bilag 4.  

 

8.1. Tolkning af ændring til årsregnskabsloven vedtaget 20.12.2018 

I praksis er der ikke lavet en reel ændring til årsregnskabsloven, som den blev ændret i 2015, men der er 

blevet vedtaget en godkendelse af, at fortolkning efter IFRS 9, 15 og 16 kan finde anvendelse. Dette er 

således ikke i modstrid med de gældende regler i årsregnskabsloven vedrørende et regnskabs retvisende 

billede, hvorfor denne godkendelse af ændring til årsregnskabsloven blev vedtaget i december 2018.  

Denne vedtagne ændring til årsregnskabsloven er derfor et valg til den enkelte virksomhed om deres 

regnskabspraksis skal ændres til at blive indregnet efter IFRS i stedet for de forældede IAS standarder, som 

stadig indgår i årsregnskabsloven. I årsregnskabsloven er der beskrevet, at man skal indregne, således at 

dette skaber det mest retvisende billede for virksomheden. Derfor skal man i praksis ændre sin 

regnskabspraksis til at indregne leasingkontrakterne efter IFRS 16, hvis det menes at give mest værdi og det 

mest retvisende billede af virksomheden som helhed. Den interviewede statsautoriserede revisor mener 

dog, at dette er ret gennemsigtigt, da en virksomhed ret nemt kan argumentere for at indregne efter de 

gamle men stadig gældende regler i IAS 17 eller efter den nye gældende IFRS 16 standard.  

Årsregnskabsloven foreskriver, at man kan vælge at fortolke efter de nye internationale standarder, som er 

IFRS 9, 15 og 16. Dette betyder, at man ikke nødvendigvis behøver at implementere alle notekravene i disse 

standarder eller at aflægge hele regnskabet efter IFRS standarderne. Det er en mulighed umiddelbart 

udelukkende at benytte sig af de indregningsmæssige tiltag, som indgår i IFRS standarderne og nu også i 

henhold til årsregnskabsloven. Dette betyder således også, at man sagtens kan aflægge sit regnskab, som 

man altid har gjort og med de samme noter, som man altid har haft med, men udelukkende ændre 
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indregningen af leasingkontrakter, således at der ikke længere vil blive skelnet mellem operationel og 

finansiel leasing.  

 

8.2. Holdning til de to regnskabsstandarder tilladt i årsregnskabsloven 

Der er på baggrund af interview af statsautoriseret revisor analyseret på holdningen til de to 

regnskabsstandarder, herunder fordele og ulemper ved anvendelsen. Disse er opridset af figur 8.1 

nedenfor, og finder gennemgang i de følgende afsnit.  

 IAS 17 standarden IFRS 16 standarden 

Fordele ved 

standarden 

- Nemt at styre og indregne - Bedre sammenlignelighed mellem 

virksomheder og brancher samt køb 

og leasing 

- Tvinger virksomheden til at have styr 

på leasingkontrakterne 

- Nøgletallene bliver normaliseret på 

tværs af brancherne 

Ulemper ved 

standarden 

- Sondring mellem operationel og 

finansiel leasing 

- Særregler for regnskabsklasse B 

- Administrativt tungt arbejde 

- Opsigelige kontrakter hæmmer 

sammenligneligheden  

Figur 8.1 – Egen tilvirkning 

Fordele ved IAS 17:   

I henhold til den i opgaven interviewede statsautoriserede revisor er der en klar fordel ved indregningen 

efter IAS 17, hvor man skelner mellem operationel og finansiel leasing. Denne regnskabsstandard er klart 

nemmere at styre og indregne sine leasingkontrakter efter. Dette skyldes, at der kan skelnes mellem 

operationel og finansiel leasing. Håndtering af indregning af operationel leasing er klart nemmere at styre 

og indregne, da man ikke skal tilbagediskontere nutidsværdien og indregne dette på balancen med samtlige 

leasingkontrakter. Man skal udelukkende indregne leasingydelserne lineært over leasingperioden i 

resultatopgørelsen. Eksempelvis kan en huslejekontrakt ifølge IAS 17 indregnes som en operationel leasing, 

hvorfor man udelukkende omkostningsfører leasingydelserne.  

Ulemper ved IAS 17: 

Der er dog endvidere nogle ulemper forbundet med indregning i henhold til IAS 17. Den største ulempe ved 

denne standard er, at virksomheden skal sondre mellem operationel og finansiel leasing ved klassificering 
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af en leasingkontrakt. Dette er ret omfattende at skulle gøre for en virksomhed, hvis ikke kompetencerne 

er til det. Dette vil tit være aktuelt for mindre virksomheder. Derfor vil der typisk være flere kontrakter, 

som er blevet klassificeret forkert ved kontraktens starttidspunkt.  

Endvidere er en ulempe, at der i årsregnskabsloven er lavet særregler for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Dette gør det mindre sammenligneligt, da disse typer virksomheder, som aflægger efter regnskabsklasse B, 

ikke behøver at skelne mellem operationel og finansiel leasing. Virksomheder i regnskabsklasse B kan 

således nøjes med udelukkende at indregne alle kontrakter som operationel leasing.  

Fordele ved IFRS 16: 

En klar fordel ved at indregne efter IFRS 16 er, at virksomhederne bliver tvunget til at have styr på deres 

leasingkontrakter. Der er mange virksomheder, som ikke helt har styr på alle deres leasingkontrakter, og 

hvor det kommer bag på dem, hvor mange leasingkontrakter, de har indgået, og hvor forskellige disse er. 

Mange virksomheder har efter denne implementering konstateret, at deres proces omkring indgåelse af 

kontrakter ikke har været optimal. Dette sker typisk for koncerner. En koncern med flere datterselskaber 

kan have identificeret flere leasingkontrakter ved ændring til IFRS 16 standarden.  

IFRS 16 skaber endvidere mere sammenlignelighed blandt virksomheder i samme branche. De kan ved 

denne indregningsmetode nemmere sammenligne deres aktiver til brug for deres aktivitetsniveau, samt 

sammenligne den totale fremtidige forpligtelse i selskaberne. Indregningen af leasing efter IFRS 16 kan 

således i højere grad sammenlignes med køb af aktiver. Dette skaber da også mere normaliserede nøgletal, 

da man førhen har kunne have få aktiver, hvis alle aktiver er leaset gennem operationel leasing. Dette 

skaber således mere sammenlignelighed mellem virksomheder.    

Ulemper ved IFRS 16:  

Ifølge den interviewede statsautorisede revisor er det klart, at der ved indregning efter IFRS 16 er et meget 

tungt administrativt arbejde for virksomhederne. Det er for en hvilken som helst virksomhed meget arbejde 

at skulle indhente og gennemgå alle leasingkontrakter igen for derefter at skulle indregne alt som en del af 

balancen. Dette er meget tidskrævende og kræver mange mandetimer for at få et godt overblik over alle 

virksomhedens kontrakter. Derfor bliver der ved ændring til IFRS 16 også brugt mange penge på at få dette 

overblik, som man ikke havde på samme vis førhen.  

Endvidere hæmmer opsigelige kontrakter sammenligneligheden mellem virksomheder, som ellers er en 

fordel ved denne regnskabsstandard. Hvis en kontrakt er opsigelig inden for et år for begge parter, altså 

både leasingtager og leasinggiver, så vil denne kontrakt være klassificeret som en kortfristet 
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leasingkontrakt ifølge IFRS 16. Dette er uanset om man forventer at benytte sig af denne leasingkontrakt i 

de næste mange år. 

 

8.3. Holdning til den mest retvisende indregning af leasing  

Holdingen til den mest retvisende regnskabsstandard at benytte ved indregning af leasing er meget 

individuel og kan sammenholdes med holdningen til det præsentationsorienterede og formueorienterede 

regnskabsparadigme. Den interviewede statsautoriserede revisor havde en klar holdning til, at det er mest 

retvisende at indregne sine leasingkontrakter efter IFRS 16, da man hermed kan se en mere reel og virkelig 

situation af virksomheden ved balancen. Her vil man kunne se, hvis en virksomhed har forpligtet sig til at 

betale en masse penge i fremtiden og ikke bare se transaktionerne i årets løb. Det er en del af det 

formueorienterede regnskabsparadigme at se på fremtiden og se på virksomhedens balance, hvorfor IFRS 

16 klart ville være at foretrække ved dette regnskabsparadigme.  

Ved indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16 vil det være mest retvisende at implementere dette med 

fuld tilbagevirkende kraft, da dette vil give bedst overblik i regnskabet, fordi sammenligningstal ligeledes vil 

blive rettet. Her skal regnskabsbruger ikke selv tage højde for ændringen i regnskabspraksis og kan derved 

bedre se sammenhængen med tal fra forrige år. Dog er denne model for ændring af indregning af leasing 

meget krævende og næsten umulig at opgøre.  

 

8.3.1.  Regnskabsbrugers holdning 

Da der generelt er mange forskellige regnskabsbrugere, og ingen regnskabsbruger har samme syn på et 

regnskab, er der ikke et entydigt svar til regnskabsbrugers holdning til indregning af leasing efter IAS 17 

eller IFRS 16. Dette kommer meget an på, hvilken slags regnskabsbruger, som man er og dermed også hvad 

man har fokus på i et regnskab. Hvis regnskabsbruger er en investor eller skal låne penge til en virksomhed, 

vil man helst have et fuldstændigt billede af de samlede fremtidige forpligtelser, som skal betales af 

virksomheden. Derfor vil regnskabsbruger umiddelbart synes bedst om indregning af leasing efter IFRS 16 

standarden. Her kan investor eller lignende også umiddelbart se, hvor mange aktiver, virksomheden skal 

bruge for at opretholde deres drift i forretningen på balancedagen.  

Hvis man til gengæld er en medarbejder, som udelukkende får løn eller bonus ud fra, hvordan året er gået, 

og dermed kun kigger på transaktionerne i året, vil man umiddelbart ikke have et ønske om at skifte 

indregningsmetode til IFRS 16. Dette skyldes, at resultatopgørelsen henover hele perioden ikke vil være 

påvirket. Ændringen af regnskabspraksis vil nemlig ikke have nogle konsekvenser for lønnen eller bonussen 
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for medarbejderen, hvorfor medarbejderen ikke vil have et ønske om at bruge penge og tid på ændring af 

denne indregningsmetode. Ovenstående tager udgangspunkt i, at medarbejderen er aflønnet af årets 

resultat. Såfremt medarbejderens løn og bonus fastsættes ud fra andre resultatmål, eksempelvis EBITDA 

eller driftsresultat, skal omkostninger ved implementeringen ses i forhold til driftspåvirkningen.  

Kort sagt og meget simplificeret kan man sige, at en simpel og transaktionsinteresseret regnskabsbruger 

helst vil beholde indregningsmetoden som hidtil ved regnskabsstandarden IAS 17. Hvorimod at en mere 

kompliceret regnskabsbruger, som er fremtidsinteresseret såsom en bank, investor eller lignende, vil ønske 

at ændre regnskabspraksis således, at leasing bliver indregnet efter IFRS 16.  

 

8.4. Forventning til anvendelse af ændring i årsregnskabsloven 

Det er meget forskellige virksomheder, som indregner efter årsregnskabsloven og derved vil dette muligvis 

kun blive anvendt af nogle få virksomheder. En virksomhed, som ikke indgår i en koncern og som aflægger 

efter årsregnskabsloven, vil højst sandsynligt ikke ændre regnskabspraksis. Dette kan dog være relevant for 

et dansk datterselskab, som aflægger efter årsregnskabsloven, men som skal rapportere til en 

modervirksomhed i henhold til IFRS, da moderselskabet indregner efter IFRS standarderne. Her vil 

muligheden for ændring af regnskabspraksis give mening, da man derved ikke behøver at foretage en 

separat rapportering til moderselskabet. Dette vil endvidere give mening, hvis moderselskabet indregner 

koncernens datterselskaber til indre værdi, da man hermed kan lave en 1:1 sammenhæng mellem 

indregningen af datterselskabet i koncernen til datterselskabets egenkapital.  

Den interviewede statsautoriserede revisor forventer dog, at årsregnskabsloven igen vil blive ændret, når 

urolighederne omkring IFRS 9, 15 og 16 er stilnet af. Det forventes, at ændringen vil slette mulighederne for 

at indregne efter IAS 39, 11, 18 og 17 og dermed, at man ifølge årsregnskabsloven kun kan indregne efter 

IFRS standarderne. Dette skyldes, at årsregnskabsloven hidtil forsøger at læne sig op af de internationale 

standarder.  

 

8.5. Delkonklusion 

Der er i henhold til den interviewede statsautoriserede revisor flere fordele og ulemper ved begge 

standarder. IAS 17 er meget nem at styre og kræver ikke særlig meget i forhold til styring af kontrakterne. 

Virksomhederne har derfor heller ikke altid styr på alle kontrakter i virksomheden, da man nemt kan 

vurdere en leasingkontrakt som værende operationel leasing. Standarden IAS 17 kræver særligt mange 
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skønsbaserede handlinger for at klassificere leasingkontrakterne i forhold til operationel eller finansiel 

leasing. Det er ikke altid, at virksomhederne har den fornødne kompetence til sådan skønsvurdering.  

Ved IFRS 16 er der klare fordele såsom, at virksomheden får styr på alle leasingkontrakter. Dette relaterer 

sig især til koncerner, hvor datterselskaber kan have indgået separate kontrakter. Denne form for 

indregning øger endvidere sammenligneligheden mellem virksomheder og nøgletallene vil blive mere 

normaliseret og kan derved sammenlignes på tværs af brancher. Kontrakter med en opsigelsesperiode på 

under et år hæmmer dog denne sammenlignelighed, da dette ikke vil blive indregnet i balancen, fordi 

kontrakten er klassificeret som værende en kortfristet leasingkontrakt. Dette er uanset, om man som 

leasingtager forventer at benytte denne kontrakt i flere år. Indregning af leasing efter IFRS 16 er endvidere 

meget tungt administrativt arbejde, da man tvinger virksomheden eller koncernen til at have styr på alle 

sine leasingkontrakter.  

Ifølge den interviewede statsautoriserede revisor er det mest retvisende at indregne efter IFRS 16. Her er 

alle fordele og ulemper beskrevet ovenfor taget i betragtning. Dette skyldes synet på 

præsentationsorienterede og formueorienterede regnskabsparadigme. Ved formueorienterede 

regnskabsparadigme ser man fremad og ser på de fremtidige pengestrømme, hvorfor IFRS 16 vil være den 

mest retvisende i dette tilfælde. Dog vil regnskabsbrugers mening være meget forskellige, ud fra hvad 

målet med regnskabet for dem er. Hvis dette eventuelt er en investor eller ejer vil indregning efter IFRS 16 

være at foretrække, da dette viser de fremtidige forpligtelser, som virksomheden har fra en given dag. 

Endvidere viser det de givne anlægsaktiver, som er krævet for at drive forretningen lige nu og her. Ved en 

regnskabsbruger, som er mere simpel, såsom en medarbejder, der får løn eller bonus ud fra resultatet af 

året, vil indregning af leasing ikke være relevant for regnskabsbruger. Derfor vil ændring til IFRS 16 ikke 

være at foretrække, da dette udelukkende vil være mere besværligt, da man skal ændre i sin anvendte 

regnskabspraksis.  

Ved den vedtaget ændring til årsregnskabsloven, som den er nu, forventes muligheden for at indregne 

efter IFRS 16 ikke være anvendt særlig meget. Dette forventes udelukkende at være en fordel at indregne 

efter IFRS 16 i en koncern, hvor moderselskabet aflægger regnskab efter IFRS standarderne. Dog er det 

muligt, at der vil kommer en ny ændring til årsregnskabsloven, som på sigt udelukkende tillader at indregne 

leasing efter den nye internationale regnskabsstandard IFRS 16. 
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9. Påvirkning af virksomheders belåningsmuligheder og omkostninger 

relateret hertil (Kapitel 8) 

I forgående afsnit er holdninger, fordele, ulemper med videre relateret til de to regnskabsstandarder 

analyseret, afledt af interview med en statsautoriseret revisor. I relation til implementeringen af IFRS 16 

finder vi det relevant at undersøge om og eventuelt, hvordan ændringen i indregningen påvirker 

virksomheders belåningsmuligheder. Relevansen heri kan henføres til, at det som led i implementeringen 

ved analyse af udviklingen i nøgletal af afsnit 7.3 er konstateret, at indregningen blandt andet vil medføre 

et fald i virksomhedernes afkastnings-, soliditets- og likviditetsgrad. Denne udvikling i nøgletallene indikerer 

som udgangspunkt en forringet kreditvurdering afledt af implementeringen af IFRS 16.  

I den forbindelse har vi interviewet en erhvervsrådgiver hos Danske Bank, med input fra en medarbejder 

hos Danske Banks regnskabsanalyseafdeling. Dette er med henblik på at identificere påvirkningen af 

belåningsmuligheder, og endvidere om det påvirker omkostninger ved belåning, afledt af 

nøgletalsanalysen, som er foretaget af afsnit 7.3. Interviewet af erhvervsrådgiveren fra Danske Bank er 

vedlagt af opgavens bilag 5. 

 

9.1.  Vurdering af virksomheders belåningsmuligheder 

Ved interview af erhvervsrådgiver hos Danske Bank er oplyst, at der for virksomheder, som ønsker at låne 

penge eller generelt høre omkring deres mulighed herfor, foretages en kreditvurdering af virksomheden. 

Denne kreditvurdering består i to led, i form af en analyse af virksomhedens forretningsmæssige risici samt 

en analyse af virksomedens finansielle risici. Vurderingen bunder således ikke alene i virksomhedens 

finansielle præsentation men afhænger ligeledes af, om virksomheden vurderes at indebære høje 

forretningsmæssige risici. Det er af erhvervsrådgiveren oplyst, at den finansielle risikovurdering aldrig vil stå 

alene. Det er i relation til opgaven ikke foretaget yderligere undersøgelser relateret til de 

forretningsmæssige risici, da disse ikke påvirkes relateret til implementeringen af IFRS 16, som alene består 

i de præsentationsmæssige forhold af leasing i virksomhedernes regnskab.  

Virksomhedens finansielle risici analyseres på baggrund af de reviderede årsregnskab samt en 

regnskabsanalyse foretaget hos banken ved beregning af nøgletal for virksomheden, hvor niveauet og 

udviklingen i nøgletallene analyseres. I forbindelse med interviewet er erhvervsrådgiveren spurgt til, 

hvorvidt der ved beregning af nøgletal for virksomheder tages højde for, at ikke alle forpligtelser relateret 

til leasing nødvendigvis er medtaget af den finansielle præsentation, men alene oplyst i en note i 

regnskabet.  Erhvervsrådgiveren oplyste i relation hertil, på baggrund af oplysninger fra medarbejder i 
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regnskabsanalyseafdelingen, at der forinden beregningen af nøgletallene foretages en gennemgang af 

regnskabet og i den forbindelse indregnes eventuelle husleje- og leasingforpligtelser i regnskabstallene, og 

at der i øvrigt sker diskontering af forpligtelserne. Det kan således heraf udledes, at banken tager højde for 

uopsigelige forpligtelser relateret til operationel leasing, som ved indregning efter IAS 17 ikke er indregnet i 

regnskabet. Når den samlede kreditvurdering af virksomheden er foretaget gives virksomheden en rating, 

som anvendes til vurdering af virksomhedens belåningsmuligheder samt renteniveau, vurderet med 

udgangspunkt i risiciene forbundet med udlånet.  

 

9.2.  Påvirkning ved ændring til implementering af leasing efter IFRS 16 

Ved interviewet er erhvervsrådgiveren endvidere forespurgt til, hvordan det vil påvirke virksomhedernes 

belåningsmuligheder, at der ændres i indregningen. I relation hertil er det forklaret, at indregningen blandt 

andet vil medføre en stigning i aktiver og passiver, som følge af indregning af brugsretsaktiver og 

leasingforpligtelser for de tidligere ’operationelle leasingforpligtelser’, og at implementeringen blandt 

andet vil forringe virksomhedens likviditetsgrad, soliditetsgrad og afkastningsgrad. Indledningsvist oplyser 

rådgiveren, at dette ikke vil få nogen påvirkning for virksomhedernes belåningsmulighederne, med 

forklaringen om, at der allerede tages højde for den operationelle leasing ved medtagelse af de uopsigelige 

forpligtelser i beregningen af nøgletal. Belåningsmulighederne for entreprenørvirksomhederne forringes 

altså ikke ved implementeringen af IFRS 16.  

Erhvervsrådgiveren er endvidere spurgt til, hvorvidt virksomheder vil kunne spare penge ved, at de selv 

bruger ressourcer på at sikre, at alle forpligtelser er medtaget i regnskabets finansielle præsentation, og at 

banken dermed ikke skal bruge ressourcer på indregning heraf. Dette vil altså medføre en tidsmæssig 

besparelse i bankens regnskabsanalyseafdeling. Det er hertil oplyst, at dette ikke vil medføre en besparelse 

for virksomheder i etableringsomkostninger ved optagelse af lån. Dette skyldes, at virksomhederne ikke 

opkræves særskilt for tidsanvendelse relateret til såvel indregning af forpligtelser eller kreditvurderingen 

generelt. Der betales derfor ej heller særskilt for dette, hvorfor der ikke vil være nogen besparelse relateret 

hertil. Understøttende er det oplyst, at virksomheder, der ikke har husleje- og leasingforpligtelser oplyst i 

noterne i regnskabet, som følge af at virksomhederne ikke har sådanne forpligtelser, ej heller på 

nuværende tidspunkt får en besparelse relateret til dette ved optagelse af et lån. 

På baggrund af det i indeværende afsnit gennemgåede vurderer vi derfor, at implementeringen af IFRS 16 

ikke belåningsmæssigt eller relateret til omkostninger og rente ved optagelse af lån vil få nogle 

konsekvenser for entreprenørvirksomhederne.  
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10. Omkostninger forbundet med ændring af regnskabsstandard 

(Kapitel 9) 

I forgående afsnit er konsekvenser ved implementering af IFRS 16 relateret til belåningsmuligheder og 

omkostninger ved optagelse af lån analyseret. I indeværende afsnit vil nogle af de administrationsmæssige 

og omkostningsfyldte konsekvenser ved ændring af regnskabsstandard fra IAS 17 til IFRS 16 blive 

gennemgået. I interviewet med en statsautoriseret revisor af bilag 4 er omkostninger forbundet med 

ændring af regnskabsstandard for leasing drøftet. Disse drøftelser har medført, at der i det følgende vil 

foretages en analyse af de omkostningsmæssige konsekvenser for virksomheder ved ændring af 

regnskabspraksis.  

Ændring af regnskabspraksis for indregning af leasing fra IAS 17 til IFRS 16 kræver meget tungt 

administrativt arbejde. Dette kræver nemlig et komplet overblik af virksomhedens leasingkontrakter for en 

given dato. Det er dog sjældent, at virksomheder har dette overblik over alle deres aftaler relateret til 

leasing, da der ofte kan være indgået aftaler, hvor virksomheden ikke er opmærksomme på, at der er tale 

om en leasingaftale. Ved indregning af leasingkontrakter i henhold til IAS 17 som operationel leasing 

kræves ikke det samme overblik som ved indregning af finansiel leasing. Derfor har virksomheder, som 

regel ikke det fulde overblik over deres leasingkontrakter, som førhen er blevet vist og indregnet som 

operationel leasing. Det er derfor et stort og administrativt tungt arbejde for virksomheder, da de skal have 

styr på alle deres leasingaftaler før indregning af leasing i henhold til IFRS 16 kan blive en mulighed. 

Virksomheder vil derfor skulle bruge mange ressourcer på at få opgjort alle leasingkontrakter i selskabet 

eller koncernen. Des større virksomhed eller koncern des mere administrativt arbejde vil der være i at få 

opgjort kontrakterne samt leasingperioden af disse. Der vil derfor være en stor administrativ belastning for 

en virksomhed i forbindelse med ændring af regnskabspraksis til indregning af leasing efter IFRS 16.42  

Endvidere vil valg af transitionsregel og indregningsmetode have stor påvirkning på de omkostninger, som 

er forbundet med ændring af regnskabspraksis. Ved valg af den retrospektive metode med fuld 

tilbagevirkende kraft, kræves meget arbejde ved hver enkelt leasingkontrakt, da det ikke vil være lige til, at 

opgøre indregningen tilbage i tid. Der er særligt fire problemstillinger, som man som virksomhed skal tage 

stilling til ved benyttelse af den retrospektive metode;  

- Hvad var den interne rente i leasingaftalen eller virksomhedens marginale lånerente tilbage i tid? 

- Hvad ville man oprindeligt have fastsat leasingperioden til efter de nye regler i IFRS 16? 

                                                           
42 Deloitte - Analyse af implementeringskonsekvenser 
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- Hvad udgør leasingbetalingerne? 

- Hvad udgør værdien af en eventuel restværdigaranti? 

Disse fire spørgsmål er for en virksomhed alle svære at opgøre, hvorfor dette vil kræve yderligere meget 

administrativt arbejde for finansafdelingen at opgøre.  

Ved valg af den simplificerede metode A, vil indregningen ikke kræve nær så meget arbejde, da man vil 

benytte virksomhedens marginale lånerente pr. dato for ændring af regnskabspraksis og tilbagediskontere 

denne med tilbagevirkende kraft. Dette vil være en del lettere og hurtigere at opgøre og vil stadig kunne 

give en pegesnor i forhold til sammenligningstal i regnskabet. Her foretages korrektionen til tidligere år som 

en regulering primo på egenkapitalens overførte resultat. 

Der er dog også den yderligere simplificerede metode B, som ikke kræver tilbagevirkende kraft, men 

udelukkende vil indregne leasing fremadrettet. Dette er klart den nemmeste løsning og vil kræve en del 

mindre arbejdskraft ved implementering. Dette vil dog ikke ændre på sammenligningstallene og derfor gøre 

det svært for regnskabsbruger at sammenligne regnskabsårene ud fra tallene i årsrapporten.43 

Endvidere vil håndtering fremadrettet for leasingkontrakter spille en faktor i forhold til hvor mange 

omkostninger, som er forbundet hermed. Hvis der tales om et lille stand-alone selskab, som implementerer 

IFRS 16 i deres regnskabspraksis, vil man forventeligt kunne håndtere alle leasingkontrakter i et excel ark. 

Dette i sig selv er ikke særlig omkostningsbaseret, udover at holde styr på dette excel ark. Hvis det er et 

større selskab eller en større koncern med mange leasingaftaler, vil man muligvis skulle investere i et nyt 

system, som vil kunne håndtere og skabe et godt overblik over alle leasingkontrakter. Et nyt system til en 

sådan håndtering skal skræddersys til virksomheden og koster mange penge at implementere. Derfor vil 

dette potentielt være en meget stor omkostning forbundet med ændring af regnskabsstandard til IFRS 16.44  

 

  

                                                           
43 PWC - Analyse af implementeringskonsekvenser 
44 Deloitte - Analyse af implementeringskonsekvenser 
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11. Konklusion 

Vi vil i det følgende fremstille en konklusion på opgavens overordnede problemstilling, som i henhold til 

problemstillingen lyder; 

Hvilken effekt vil ændringen i Årsregnskabsloven vedrørende anvendelse af IFRS 16 få for det retvisende 

billede af regnskaberne for entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor, i forhold til den nuværende 

gældende praksis, og hvilke konsekvenser vil implementeringen få for virksomhederne?  

Konklusionens formål er at besvare ovenstående problemstilling med udgangspunkt i de opstillede 

undersøgelsesspørgsmål. Afledt heraf er konklusionen derfor opbygget som følger;  

- Hvad er definitionen på et retvisende billede af et regnskab?  

- Hvordan adskiller indregningen ifølge IFRS 16 sig fra IAS 17? 

- Hvordan påvirkes den finansielle præsentation og nøgletal ved implementeringen af IFRS 16? 

- Hvad er revisorernes holdning til de to regnskabsstandarder?  

- Hvilken effekt medfører implementeringen af IFRS 16 for bankernes finansieringsvillighed? 

- Hvilke omkostninger medfører ændring af regnskabspraksis for indregning af leasing?  

De indledende undersøgelsesspørgsmål, i form af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2, har til formål at opbygge 

den nødvendige baggrundsviden til brug for udførsel af den analyserende del af problemstillingen, som 

behandles af undersøgelsesspørgsmål 3 til 6. 

Undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 er anvendt til analyse af, hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 får for 

det retvisende billede af regnskabet for entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor. Analysens 

undersøgelsesspørgsmål 5 og 6 er anvendt til behandling af, hvilke konsekvenser virksomhederne kan 

imødese ved implementeringen af IFRS 16.  

Hvad er definitionen på et retvisende billede af et regnskab? 

Vi ønsker som led i opgavens problemstilling at identificere, hvordan indregning efter IFRS 16 påvirker et 

regnskabs retvisende billede. Afledt heraf er det derfor fundet relevant at være bekendt med definitionen 

på et retvisende billede af et regnskab.  

Generalklausulen i årsregnskabsloven definerer, at et årsregnskab skal give et retvisende billede af en 

virksomheds situation. Det retvisende billede af et årsregnskab er defineret af begrebsrammens niveau 1 

og 2, som overordnet set omhandler regnskabsbrugers informationsbehov og kvalitetskrav til regnskabet.  
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Brugernes informationsbehov af begrebsrammens niveau 1, omfatter at et regnskab skal være letforståeligt 

for såvel den regnskabskyndige som mindre regnskabskyndige bruger, således at alle typer af 

regnskabsbrugere ud fra regnskabet kan danne sig et overblik over virksomhedens finansielle position.  

Kvalitetskrav til årsregnskabet af begrebsrammens niveau 2 beskriver en række fundamentale og 

forstærkende egenskaber, som et regnskab skal besidde for at skabe den størst mulig nytteværdi, 

omhandlende relevans og validitet, for regnskabsbruger.  

Hvordan adskiller indregningen ifølge IFRS 16 sig fra IAS 17? 

Afledt af, at det af ændringen til årsregnskabsloven, udsendt d. 20. december 2018, er tilladt at fortolke 

efter IFRS 16 i stedet for indregning efter IAS 17 relateret til leasing, har vi fundet relevant at være bekendt 

med forskellene ved indregning efter IAS 17 og IFRS 16.  

De primære forskelle relateret til indregning efter IAS 17 og IFRS 16 består i klassifikationsforskellene, hvor 

der i IAS 17 skelnes mellem operationel og finansiel leasing og i henhold til IFRS 16 ikke skelnes herimellem 

og alle leasingaftaler indregnes i balancen.  

I henhold til IAS 17 er de uopsigelige leasingydelser relateret til operationel leasing blot oplyst i regnskabets 

eventualforpligtelser, som en noteoplysning. I henhold til IFRS 16, hvor der ikke skelnes mellem operationel 

og finansiel leasing, indregnes der således for alle leasingaftaler et brugsretsaktiv under virksomhedens 

aktiver og en leasingforpligtelse under virksomhedens passiver. Der er dog enkelte undtagelser hertil under 

IFRS 16, som definerer, at korttidsleasingaftaler og leasingaftaler af lav værdi ikke skal indregnes. 

Ved håndtering af operationelle leasingydelser i henhold til IAS 17 blev de i året betalte leasingydelser ført 

som omkostning i året, hvorimod leasingydelserne efter IFRS 16 anvendes til nedbringelse af 

leasingforpligtelsen og andelen af leasingydelsen relateret til renter driftsføres. Endvidere afskrives der på 

brugsretsaktivet.  

Ændringen til årsregnskabsloven nævnt ovenfor tillader at fortolke efter IFRS 16, hvilket betyder, at der ikke 

gælder de samme notekrav som ved aflæggelse efter IFRS 16, men at indregningen foretages, som det 

angives i IFRS 16.  

Hvordan påvirkes den finansielle præsentation og nøgletal ved implementeringen af IFRS 16? 

Implementeringen af IFRS 16 medfører en række ændringer til den finansielle præsentation og nøgletal, 

afledt af de adskillelser der er mellem indregning ifølge IFRS 16 og IAS 17, som angivet ovenfor.  
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Implementeringen af IFRS 16 er for casevirksomheden Arkil A/S, som er en større virksomhed i 

entreprenørbranchen, gennemgået. Arkil A/S aflægger regnskab efter regnskabsklasse C stor og vurderes at 

give et helhedsbillede for netop denne branche, hvor leasing er særligt anvendt relateret til branchens 

mange entreprenørmaskiner i det daglige arbejde.  

På baggrund af gennemgangen heraf kan det udledes, at implementeringen af IFRS 16 for virksomhedernes 

finansielle præsentation medfører en større stigning i balancen relateret til indregning af brugsretsaktiv 

udledt af det leasede aktiv, samt en leasingforpligtelse svarende til nutidsværdien af de uopsigelige 

leasingydelser.  

Set over leasingaktivets samlede brugstid får resultatopgørelsen ikke nogen påvirkning. Resultatopgørelsen 

i året er påvirket positivt, som følge af at renterne for året tillagt årets afskrivninger er lavere end den 

samlede leasingydelse. Resultatets påvirkning afhænger primært af forskellen mellem aktivets 

leasingperiode og den forventede brugstid, som aktivet afskrives over.  

Påvirkningen på Arkil A/S’ finansielle præsentation ved implementeringen vurderes at skabe et mere 

retvisende billede af regnskabet. Dette kan henføres til at regnskabsbruger opnår bedre mulighed for at 

skønne virksomhedens fremtidssituation og større sammenlignelighed mellem regnskaber i branchen. 

Endvidere skaber indregningen efter IFRS 16 større forståelighed af regnskabet samt bedre validitet. 

Indregningen i henhold til IFRS 16 har medført en stigning i Arkil A/S’ overskudsgrad samt 

egenkapitalforretning, som dermed viser, virksomheden tjener flere penge på deres omsætning og har et 

større afkast af egenkapitalen.  

Modsat har indregningen i henhold til IFRS 16 medført et fald i Arkil A/S’ afkastningsgrad, likviditetsgrad og 

soliditetsgrad. Afledt af faldet i disse nøgletal er bankernes finansieringsvillighed analyseret af 

undersøgelsesspørgsmål 5.  

Hvad er revisorernes holdning til de to regnskabsstandarder?  

Revisorernes holdning til de to regnskabsstandarder er udledt af det afholdte interview med en 

statsautoriseret revisor fra Deloittes faglige afdeling. Det kan på baggrund af det afholdte interview 

konkluderes, at der er såvel fordele som ulemper ved indregning efter begge regnskabsstandarder for 

leasing.  

Overordnet set går disse på, at indregningen i henhold til IAS 17 er nem og en del mindre krævende end 

IFRS 16. Denne standard viser dog også, at der er en række tilfælde, hvor virksomheder ikke har styr på alle 
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kontrakter i virksomheden. Endvidere kræver standarden skønsmæssige tiltag i relation til klassificering af 

leasingkontrakterne – kompetencer som ikke altid haves i virksomhederne.  

En fordel ved IFRS 16 er derfor, at indregningen herefter kræver, at virksomheden har styr på alle 

leasingkontrakter. I øvrigt øger indregningen i henhold til denne standard sammenligneligheden mellem 

virksomheder og brancher, da alle forpligtelser er indregnet i den finansielle præsentation og nøgletallene. 

Kontrakter med en opsigelighed på under et år hæmmer dog denne sammenlignelighed, da dette går under 

undtagelsen relateret til leasingaftaler over kort tid, uagtet om leasingtager forventer at anvende aktivet i 

flere år. Indregning af leasing efter IFRS 16 er endvidere meget administrativt tungt.  

Det forventes, at der inden for en kort årrække i Årsregnskabsloven, vil blive stillet krav til, at virksomheder 

skal anvende IFRS 16 for indregning af leasing, således at IAS 17 udgår.   

Samlet set kan vi ud fra interviewet konkludere, at indregningen efter IFRS 16 giver det mest retvisende 

billede af regnskabet. Holdningen hertil er endvidere påvirket af, at indregningen efter denne standard 

følger en mere formueorienteret regnskabsparadigme, hvor der i højere grad er fokus på de fremtidige 

pengestrømme og aktiviteter.  

Hvilken effekt medfører implementeringen af IFRS 16 for bankernes finansieringsvillighed? 

Der vil ikke være fordele for entreprenørvirksomhederne relateret til besparelser i omkostninger ved 

optagelse af lån, da der fra banken ikke sker opkrævning særskilt relateret til arbejdet med indregning af 

operationel leasing. Heraf vil der tilsvarende ikke gives en rabat, hvor entreprenørvirksomhederne selv har 

implementeret dette.   

Ej heller vil implementeringens påvirkning, som blandt andet medfører en forringelse af afkastnings-, 

soliditets- og likviditetsgrad medføre konsekvenser ved entreprenørvirksomhedernes belåningsmuligheder, 

som følge af at der ved kreditvurderingen allerede tages højde herfor og sker indregning af forpligtelserne 

relateret til operationel leasing.  

Indregningen af leasing i henhold til IFRS 16 kan således konkluderes ikke at have effekt på bankernes 

finansieringsvillighed og endvidere ej heller effekt på omkostningerne ved optagelse af et lån.  

Hvilke omkostninger medfører ændring af regnskabspraksis for indregning af leasing? 

Ved ændring af anvendt regnskabspraksis relateret til indregningen af leasing i henhold til IFRS 16 er der en 

række faktorer, som spiller sig ind. Implementeringen vil afledt heraf medføre administrativt tunge opgaver 

og endvidere mange omkostninger relateret til styringen af leasingkontrakter. Størrelsen af omkostninger 

forbundet med indregningen og omfanget af administrative opgaver afhænger af en række valg, som 
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virksomheden skal træffe, blandt andet hvilken transitionsregel, der implementeres efter, samt eventuelt 

et behov for et nyt system til håndtering af leasingaftaler. Omkostningerne afhænger endvidere af 

størrelsen på virksomheden og antallet af leasingaftaler.  

Vi kan altså konkludere, at der en række omkostninger ved ændring af regnskabspraksis for indregningen af 

leasing, hvilket for virksomheden skal medtages i overvejelserne før beslutningen om ændring til anvendt 

regnskabspraksis for leasing foretages.  

Endelig konklusion på problemstilling 

Vi konkluderer, at implementeringen af regnskabsstandarden for leasing, IFRS 16, vil give i et mere 

retvisende billede af regnskabet for entreprenørvirksomheder i regnskabsklasse C stor sammenholdt med 

den tidligere gældende internationale regnskabsstandard IAS 17.  

Konklusionen herpå er afledt af, at indregningen i henhold til IFRS 16 skaber mere sammenlignelighed i 

branchen, ved indregning af alle uopsigelige forpligtelser samt tilsvarende indregning af brugsretsaktiv. 

Dette medfører, at indregningen efter IFRS 16 skaber et mere formueorienteret regnskab med fokus på 

fremtidige pengestrømme og aktiviteter.  Implementeringen af IFRS 16 medfører en stigning i 

virksomhedernes balancesum, men virksomhedernes drift påvirkes over leasingaktivets fulde forventede 

brugstid ikke af implementeringen, som dog vil påvirke de enkelte regnskabsår.  

Implementeringen af IFRS 16 vil medføre de konsekvenser for virksomheden, at det er omkostningstungt at 

implementere i form af administrativt tungt arbejde og i nogle tilfælde også kræver behov for udvikling 

eller køb af system til håndtering af leasingaftaler. Endvidere er der for virksomheden ingen fordele 

relateret til besparelser i omkostninger ved optagelse af lån og ej heller ulemper relateret til bankernes 

finansieringsvillighed.  

Endeligt kan det derfor konkluderes, at implementeringen af IFRS 16 for regnskabsbruger skaber et mere 

retvisende billede af regnskabet, men at der for virksomhederne er flere omkostningsmæssigt negative 

konsekvenser ved implementering, hvorfor det i praksis forventes, at virksomhederne ikke vil benytte sig af 

muligheden for at fortolke efter IFRS 16. 
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12. Perspektivering 

I opgaven har vi valgt at tage udgangspunkt i entreprenørbranchen og påvirkningen for indregning af 

leasing af virksomheder i denne branche. Det kunne endvidere have været interessant at have kigget 

nærmere på flybranchen, da beløbet for de totale leasingkontrakter muligvis er større i denne branche. 

Virksomheder i flybranchen kan nemlig have mange leasingaftaler vedrørende fly til brug for deres primære 

aktivitet i selskabet. Disse leasingaftaler kan være meget lange og de fremtidige uopsigelige leasingydelser 

er muligvis meget relativt store. Leasing af fly er nemlig ikke i alle tilfælde klassificeret som værende 

finansiel leasing efter IAS 17 standarden, og derfor kan disse leasingaftaler blive klassificeres som 

operationel leasing, som ikke bliver indregnet som en del af balancen. Eksempelvis behandler Norwegian 

Air dele af sine leasede fly som operationel leasing, hvilket adskiller sig fra flere konkurrenter, som 

umiddelbart indregner de leasede fly som finansiel leasing45. Derfor vil et indblik i denne branche 

formegentligt have vist en større effekt på regnskabet, samt mere sammenlignelighed mellem 

virksomheder i flybranchen.  

Samtidig kunne det være interessant at undersøge om årsregnskabsloven senere hen vil blive ændret, 

således muligheden for at indregne efter IAS 17 vil udgå, og alle virksomheder således kun kan indregne 

leasing efter IFRS 16 jævnfør drøftelse i interview med statsautoriseret revisor fra Deloitte af bilag 4. Dette 

vil have store konsekvenser for alle danske virksomheder, som aflægger efter årsregnskabsloven, da der vil 

blive pålagt omkostninger for ændringen i regnskabspraksis. Her vil det være interessant at gå mere i 

dybden med regnskabsbrugers holdning og eventuelt interviewe forskellige grupper regnskabsbrugere. 

Endvidere kunne vi undersøge mulige ændringer i markedet for leasing ved ændring af årsregnskabsloven. 

Der kunne muligvis være flere virksomheder, som ville stoppe med at lease aktiver og i stedet benytte sig af 

finansiering ved køb af disse for at slippe for det administrative arbejde ved indregning efter IFRS 16.  

Alternativt kunne det være interessant at undersøge om uopsigelighedsperioden generelt i leasingaftaler vil 

ændre sig, således aftalerne er opsigelige inden for 1 år. Dermed kan disse høre under undtagelsen for 

kortfristede leasingaftaler, som ikke kræver indregning i henhold til IFRS 16. Dette vil dog modarbejde 

formålet med ændringen af regnskabsstandarden for leasing fra IAS 17 til IFRS 16, da man har ønsket at 

gøre regnskaberne mere sammenlignelige. Ved ændring af leasingkontrakters uopsigelighedsperiode vil 

dette således skabe samme problemstilling som ved regnskabsstandarden IAS 17 relateret til manglende 

sammenlignelighed afledt af manglende indregnede fremtidige forpligtelser.  

                                                           
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 170-174 
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14. Bilag 

Bilag 1 - Diskonteringsfaktor og nutidsværdi for eksempel på leasingaftale  

 

Opgørelse af nutidsværdi

År Diskonteringsfaktor Nutidsværdi

Mar-19                             1,000                52.780 

Apr-19                             0,998                  6.446 

May-19                             0,995                  6.430 

Jun-19                             0,993                  6.414 

Jul-19                             0,990                  6.398 

Aug-19                             0,988                  6.382 

Sep-19                             0,985                  6.366 

Oct-19                             0,983                  6.350 

Nov-19                             0,980                  6.334 

Dec-19                             0,978                  6.318 

Jan-20                             0,975                  6.303 

Feb-20                             0,973                  6.287 

Mar-20                             0,970                  6.271 

Apr-20                             0,968                  6.256 

May-20                             0,966                  6.240 

Jun-20                             0,963                  6.224 

Jul-20                             0,961                  6.209 

Aug-20                             0,958                  6.193 

Sep-20                             0,956                  6.178 

Oct-20                             0,954                  6.163 

Nov-20                             0,951                  6.147 

Dec-20                             0,949                  6.132 

Jan-21                             0,947                  6.117 

Feb-21                             0,944                  6.101 

Mar-21                             0,942                  6.086 

Apr-21                             0,939                  6.071 

May-21                             0,937                  6.056 

Jun-21                             0,935                  6.041 

Jul-21                             0,932                  6.026 

Aug-21                             0,930                  6.011 

Sep-21                             0,928                  5.996 

Oct-21                             0,926                  5.981 

Nov-21                             0,923                  5.966 

Dec-21                             0,921                  5.951 

Jan-22                             0,919                  5.936 

Feb-22                             0,916                  5.921 

Mar-22                             0,914                  5.906 

Apr-22                             0,912                  5.892 

May-22                             0,909                  5.877 

Jun-22                             0,907                  5.862 

Jul-22                             0,905                  5.848 

Aug-22                             0,903                  5.833 

Sep-22                             0,900                  5.819 

Oct-22                             0,898                  5.804 

Nov-22                             0,896                  5.790 

Dec-22                             0,894                  5.775 

Jan-23                             0,891                  5.761 

Feb-23                             0,889                  5.746 

Mar-23                             0,887                  5.732 

Apr-23                             1,000                50.000 

I alt 412.956                           394.725 

Nominel leasingydelse

52.780                                 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

50.000                                  

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 

                                   6.462 
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Bilag 2 – Leasinggæld og renter for eksempel på leasingaftale 

 

År 

Rente-

omkostning

Leasing-

ydelse

Mar-19                        -              52.780 

Apr-19 730                   6.462             

May-19 716                   6.462             

Jun-19 701                   6.462             

Jul-19 687                   6.462             

Aug-19 672                   6.462             

Sep-19 658                   6.462             

Oct-19 643                   6.462             

Nov-19 629                   6.462             

Dec-19 614                   6.462             

Jan-20 600                   6.462             

Feb-20 585                   6.462             

Mar-20 570                   6.462             

Apr-20 556                   6.462             

May-20 541                   6.462             

Jun-20 526                   6.462             

Jul-20 511                   6.462             

Aug-20 496                   6.462             

Sep-20 481                   6.462             

Oct-20 466                   6.462             

Nov-20 451                   6.462             

Dec-20 436                   6.462             

Jan-21 421                   6.462             

Feb-21 406                   6.462             

Mar-21 391                   6.462             

Apr-21 376                   6.462             

May-21 361                   6.462             

Jun-21 345                   6.462             

Jul-21 330                   6.462             

Aug-21 315                   6.462             

Sep-21 299                   6.462             

Oct-21 284                   6.462             

Nov-21 269                   6.462             

Dec-21 253                   6.462             

Jan-22 238                   6.462             

Feb-22 222                   6.462             

Mar-22 206                   6.462             

Apr-22 191                   6.462             

May-22 175                   6.462             

Jun-22 159                   6.462             

Jul-22 144                   6.462             

Aug-22 128                   6.462             

Sep-22 112                   6.462             

Oct-22 96                      6.462             

Nov-22 80                      6.462             

Dec-22 64                      6.462             

Jan-23 48                      6.462             

Feb-23 32                      6.462             

Mar-23 16                      6.462             

Apr-23 0                        50.000           

Leasinggæld, primo Leasinggæld, ultimo

272.205                                266.299                       

394.725                                341.945                       

200.345                                194.259                       

50.000                                  0                                    

341.945                                

336.213                                330.466                       

324.705                       

318.930                       

336.213                       

283.974                                

278.097                                

266.299                                

260.378                                

254.442                                

248.491                                

278.097                       

272.205                       

330.466                                

324.705                                

318.930                                

313.140                                

307.336                                

301.518                                

295.684                                

289.837                                

313.140                       

307.336                       

301.518                       

295.684                       

289.837                       

283.974                       

175.909                                

169.762                                

163.599                                

157.421                                

206.416                       

200.345                       

194.259                                

206.416                                

260.378                       

254.442                       

248.491                       

242.525                       

236.544                       

230.549                       

224.538                       

218.512                       

212.472                       

242.525                                

236.544                                

230.549                                

224.538                                

218.512                                

212.472                                

75.687                                  

69.289                                  

62.876                                  

56.446                                  

188.157                       

182.041                       

175.909                       

169.762                       

163.599                       

157.421                       

113.740                                

107.438                                

101.119                                

94.785                                  

88.435                                  

82.069                                  

151.227                                

145.019                                

138.794                                

132.554                                

126.298                                

120.027                                

188.157                                

182.041                                

75.687                          

69.289                          

62.876                          

56.446                          

50.000                          

113.740                       

107.438                       

101.119                       

94.785                          

88.435                          

82.069                          

151.227                       

145.019                       

138.794                       

132.554                       

126.298                       

120.027                       
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Bilag 3 – Bogføring af leasing efter IFRS 16 

Leasingaktiver relateret til ejendomme, med uopsigelige leasingydelser på 10 år og afskrivning over 15 år: 

 

Leasingaktiver relateret til driftsmidler, med uopsigelige leasingydelser på 3 år og afskrivning over 5 år: 

 

 

År 2017 38.464.391 38.464.391 

4.509.200    4.509.200    -              -                

1.153.932    1.153.932       2.564.293 2.564.293    

År 2018 4.509.200    4.509.200    

1.053.274    1.053.274       2.564.293 2.564.293    

År 2019 4.509.200    4.509.200    

949.596       949.596          2.564.293 2.564.293    

År 2020 4.509.200    4.509.200    

842.808       842.808          2.564.293 2.564.293    

År 2021 4.509.200    4.509.200    

732.816       732.816          2.564.293 2.564.293    

År 2022 4.509.200    4.509.200    

619.524       619.524          2.564.293 2.564.293    

År 2023 4.509.200    4.509.200    

502.834       502.834          2.564.293 2.564.293    

År 2024 4.509.200    4.509.200    

382.643       382.643          2.564.293 2.564.293    

År 2025 4.509.200    4.509.200    

258.847       258.847          2.564.293 2.564.293    

År 2026 4.509.200    4.509.200    

131.336       131.336          2.564.293 2.564.293    

År 2027

2.564.293 2.564.293    

År 2028

2.564.293 2.564.293    

År 2029

2.564.293 2.564.293    

År 2030

2.564.293 2.564.293    

År 2031

2.564.293 2.564.293    

-                6.627.609       45.092.000 -                38.464.391 

Leasinggæld (passiv)

Renteomkostning 

(resultatopgørelsen) Bank (aktiv) Ejendomme (aktiv)

Afskrivninger 

(resultatopgørelsen)

År 2017 1.717.910  1.717.910 

607.333       607.333      -            -              

51.537        51.537        343.582   343.582     

År 2018 607.333       607.333      

34.863        34.863        343.582   343.582     

År 2019 607.333       607.333      

17.689        17.689        343.582   343.582     

År 2020

343.582   343.582     

År 2021

343.582   343.582     

-               104.090      1.822.000  -              1.717.910 

Leasinggæld (passiv)

Renteomkostning 

(resultatopgørelsen) Bank (aktiv) Driftsmidler (aktiv)

Afskrivninger 

(resultatopgørelsen)
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Bilag 4 - Interview af Statsautoriseret Revisor fra den faglige afdeling i Deloitte d. 

16.04.2019  

Hvad er din fortolkning af et retvisende billede? 

”Informationer, som på en måde ville ændre opfattelsen af et regnskab. Altså så hvis man som bruger af et 
regnskab ville få et andet billede af regnskabet, så er det ikke retvisende. Man bliver altså derfor nødt til at 
definere brugerne af et regnskab først. Det er de primære forventede brugere af et regnskab, som der er 
tale om her. Hvis de primære forventede brugere syntes at den finansielle præsentation giver et billede, der 
svarer til det reelle billede, så er det retvisende. Her er der selvfølgelig både tale om den finansielle 
præsentation af et regnskab, men også alle andre informationer i et regnskab såsom ledelsesberetningen. 
Så helt overordnet skal regnskabet beskrive virkeligheden, og hvis det var præsenteret på en anden måde, 
så havde det været en anden virkelighed. Det skal være det, som er tættest på den virkelighed, som vi har, 
selvfølgelig ud fra begrebsrammen niveau 1 og niveau 2 i forhold til hvordan man definerer det. ”      

Hvordan tolker du ændringen af årsregnskabsloven i december 2018 i henhold til indregning af leasing? 

”Man har ikke lavet en ny årsregnskabslov, så årsregnskabsloven bygger stadig på den gældende lov fra 
2015. Man har dog været inde og vurdere om IFRS 9, 15 og 16 kunne være indeholdt i den gældende 
årsregnskabslov. Man har således vurderet om det at indregne efter IFRS er i direkte modstrid med den 
lovgivning, som der allerede er ifølge årsregnskabsloven. Man har fundet ud af, at dette ikke er i modstrid 
med årsregnskabsloven. Derfor har man vurderet, at hvis man indregner efter IFRS er dette ikke ’ikke-
retvisende’. Dette er simpelthen et valg for virksomheden. Der står endvidere i årsregnskabsloven, at man 
skal gøre det, som er mest retvisende. Derfor hvis man mener, at fortolkningen efter IFRS er mere 
retvisende, så skal man bruge dette som indregningsmetode. Dette er dog et pseudo-paragraf, da det er 
nemt at argumentere for både at indregne efter de gamle regler i henhold til IAS 17, som indgår i 
årsregnskabsloven nu eller efter den nye internationale standard IFRS, som man har fået lov til at indregne 
efter i henhold til årsregnskabsloven. Derfor er min tolkning, at der er åbnet op for, at man kan fortolke 
efter IFRS 9, 15 og 16. Dette vil sige, at man ikke behøver at implementere alle notekravene i IFRS 
standarderne og aflægge hele sit regnskab efter IFRS. Man må gerne aflægge sit regnskab, som man plejer, 
men så er det et valg i henhold til regnskabspraksis, om man vælger at indregne alle leasingkontrakter efter 
IFRS 16, hvor der ikke skelnes mellem operationel og finansiel leasing eller ej. Meget forsimplet siger man, 
at man kan vælge at fjerne sonderingen mellem operationel og finansiel leasing, uden at ændre ved andet. ”   

Hvad er din holdning til indregning efter IAS 17?  

”Der er nogle klart positive ting i henhold til IAS 17. Hele det her emne kredser jo mest om det at være 
leasingtager, og den mest positive ting omkring IAS 17, er at denne er nemmere. Dette skal forstås på den 
måde, at man ikke nødvendigvis skal have alting indregnet i regnskabet. Der er nogle ting, som for 
eksempel husleje, som man bare omkostningsføre løbende i henhold til operationel leasing. Dette er 
væsentligt nemmere at styre, end rent faktisk at skulle gå i gang med at have alle leasingkontrakter 
indregnet i balancen. Ulempen er, at man skal sondre mellem operationel og finansiel leasing, og det er ikke 
altid, at virksomheder har kompetencer til dette, da det er meget skønsrelateret. Ulempen er endvidere, at 
det ikke er transparent, da man ikke umiddelbart ud fra balancen kan se hvor meget virksomheden har 
forpligtet sig til. Jeg er godt klar over at man i henhold til operationel leasing skal oplyse i en note omkring 
den fremtidige forpligtelse i den uopsigelige periode, men hvis dette allerede var indregnet i balancen og var 
tilbagediskonteret, så ville aktiver, egenkapital og passiver være et mere reelt billede af virksomhedens 
aktiver og forpligtelser i fremtiden. Det er endvidere en ulempe, at virksomheder i regnskabsklasse B helt 
kan udelade at indregne sine leasingkontrakter som finansiel leasing og udelukkende kun indregne disse 
som operationel leasing. Det er selvfølgelig for at gøre det nemmere for små virksomheder at overholde 
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lovgivningen og således skal de ikke bruge så mange ressourcer på at skelne mellem deres 
leasingkontrakter. Men dette er dog meget uhensigtsmæssigt. ” 

Hvad er din holdning til indregning efter IFRS 16? 

”Det er selvfølgelig lidt modsætninger af min holdning til fordele og ulemper ved indregning efter IAS 17. 
Dog er den største ulempe ved indregning efter IFRS 16 meget administrativt tungt arbejde. Det er meget 
administrativt arbejde at holde styr på alle leasingkontrakter. Dette er især, hvis man bare har en koncern 
med et par udenlandske datterselskaber, så er det vildt svært i praksis at holde styr på de kontrakter, man 
har indgået. Der kan sagtens sidde en finance manager i Venezuela og leje en kopimaskine, og så skal man 
også have kapitaliseret de omkostninger man har og de løbende ydelser, som man har og have indregnet 
dette, som et brugsaktiv og en forpligtelse. Fordelen er, at man tvinger virksomhederne til at have styr på 
sådanne ting. Jeg tror, at det er de fleste virksomheder, hvor det kommer bag på virksomheden, hvor mange 
leasingkontrakter, man har, og hvor mange af kontrakterne, der ikke er ensformede. Dette er i hvert fald 
sket i mange af de koncerner, som jeg er revisor for. Ved denne nye standard har man derfor mange steder 
indset, at processen vedrørende kontraktindgåelser ikke har været god nok. Dette er meget relevant sådan 
operationelt for en virksomhed at have styr på. Jeg synes rent faktisk, at det er en positiv ting, at man i 
virksomhedens balance kan se, hvor meget man i fremtiden regner med at komme til at betale for de 
aftaler, der er indgået. Det er endvidere en fordel, at denne måde at indregne leasing på er mere 
sammenligneligt. Problemet med IAS 17 og operationel leasing er, at oplysningen omkring de fremtidige 
forpligtelser, som man skulle oplyse om i noten, var beregnet meget forskelligt fra virksomhed til 
virksomhed. Der var nogle som tilbagediskonterede dette tal og der var nogle virksomheder, som ikke 
gjorde det. Det er nemlig ret klart i henhold til IFRS 16, at man skal tilbagediskontere de fremtidige 
betalinger, som man har. Ulempen ved denne tilbagediskontering er dog, at der ikke altid er angivet den 
interne rente i leasingkontrakten, og derfor skal man i henhold til standarden benytte den alternative 
lånerente. Her bliver det dog meget upræcist i forhold til indregningen for virksomhed til virksomhed, da 
dette er meget skønsbaseret eller meget individuelt, og derfor sker der også en usammenlignelighed mellem 
virksomheder grundet denne alternative lånerente. Der er dog lavet en analyse omkring påvirkning af de 
forskellige alternative lånerenter, som bliver brugt, og effekten af denne er relativt lille, hvorfor dette ikke vil 
have den største effekt på sammenligneligheden. Det som dog kan have en stor påvirkning på værdien af 
den indregnede leasingkontrakt er muligheden for forlængelse af kontrakten eller køb af leasingaktivet. 
Noget helt andet der hæmmer sammenligneligheden er, hvis en kontrakt er opsigelig for begge parter i 
løbet af en måned, så er der ikke nogen, som er bundet af kontrakten, og så bliver denne ikke indregnet som 
en leasingkontrakt, selvom man regner med at bruge dette aktiv de næste 100 år, da kontrakten stadig vil 
blive vurderet som værende en kortfristet leasingaftale. Så det er faktisk ret essentielt, hvordan man har 
indgået leasingkontrakten. En anden fordel ved denne standard er også, at nøgletallene bliver mere 
normaliseret på tværs af branchen. Der er for eksempel sådan en virksomhed som DSV. De har nærmest 
ingen indregnede aktiver, fordi de leaser alt. Her vil det være mere sammenligneligt, hvis de indregner efter 
IFRS 16, da man således får et bedre indblik i deres samlede aktiver og fremtidige forpligtelser. Her er der 
dog også nogle, som mener, at man udelukkende puster balancen op ved at tillægge værdi til både aktiver 
og passiver. Endvidere ved indregning af dette vil den investerede kapital påvirkes, da man har en større 
sum af aktiver og derfor er det lettere at sammenligne regnskaber på tværs af brancher. ” 

Hvilken standard mener du giver det mest retvisende billede at indregne efter?  

”Det synes jeg helt klart at IFRS 16 gør. Dette er selvfølgelig også relateret til den holdning, som jeg generelt 
har omkring de præsentationsorienterede og formueorienterede regnskabsparadigme. I forhold til den 
formueorienterede regnskabsparadigme så ser man fremad på hvad der kommer til at ske, og derfor synes 
jeg, at det er mest retvisende rent faktisk at vise, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Hvis man har 
forpligtet sig til at betale en masse penge i fremtiden, så synes jeg, at det giver bedst mening, at man viser 
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den forpligtelse allerede i dag og ikke udelukkende kun viser transaktionerne, som har været i perioden, som 
man ville se på i henhold til den præsentationsorienterede regnskabsparadigme. ” 

Hvilken af de 3 indregningsmetoder efter transitionsreglerne i henhold til IFRS 16 virker mest fordelagtig 
og retvisende?  

”Jeg synes indiskutabelt, at det mest retvisende må være at lave det retrospektivt, også beskrevet som 
indregning med fuld tilbagevirkende kraft. Således man ser den her indregningsmetode efter IFRS 16 som 
om, at den altid har været der. Det synes jeg er det mest retvisende, fordi man får rettet i 
sammenligningstallene og kan læse regnskabet, som om det er samme indregningsmetode i alle år, og 
derved vil der ikke være den store forskel mellem eksempelvis 2019 tallene med 2018 tallene. Man har 
derfor også lettere ved at læse regnskabet for regnskabsbrugers vinkel, da man ikke skal tage stilling til 
denne effekt. Jeg kender dog kun en virksomhed, som rent faktisk har valgt at bruge denne metode, fordi 
den er meget svær at opgøre. Man skal jo ikke gætte sig til informationerne, for så mister man jo det 
retvisende billede. ” 

Hvilken af de 3 indregningsmetoder efter transitionsreglerne i henhold til IFRS 16 kræver mindst kapital 
at indregne efter?  

”Den nemmeste metode er den simplificerede metode, som hedder modified B. Denne kræver således også 
mindst kapital at indregne efter, da man ikke skal bruge så mange mandetimer. Den retrospektive metode 
er dog meget svær og næsten umulig at opgøre, hvorfor den også kræver rigtig mange mandetimer. 
Derimellem ligger modified A metoden. Derfor er det den simplificerede metode B, som kræver mindst af 
virksomheden. ”  

Hvad er din umiddelbare tanke om hvad regnskabsbrugers holdning er? Hvad er mest retvisende?  

”Da regnskabsbrugere kan variere meget, er der ikke et entydigt svar til dette spørgsmål. Det kommer helt 
an på, hvad man kigger på i forhold til virksomheden. Altså hvis jeg skulle investere i en virksomhed eller 
låne en virksomhed penge, så ville jeg helst have, at de indregnede efter IFRS 16, da man direkte i balancen 
kan se, hvad de totale fremtidige forpligtelser er, og hvor mange leasingaktiver de skal have for at drive 
deres forretning nu og her. Hvis jeg omvendt bare var en medarbejder, som skulle have løn eller bonus efter 
hvordan året var gået, så ville jeg være fuldstændig ligeglad med IFRS 16. Det som ville være relevant for 
mig, ville være hvor meget vi har solgt og hvad har vi købt tingene til. Altså har vi været gode til vores 
primære forretning, som er at købe og sælge ting.  

Jeg ved ikke om man kan gøre det så sort og hvidt, men jeg vil prøve alligevel. Hvis man er en meget simpel 
og transaktionsinteresseret regnskabsbruger, så ville man nok være ligeglad med IFRS 16. For eksempel 
med medarbejderen ovenfor, som nok ville synes, at det var for meget arbejde og for mange ressourcer at 
bruge på at skulle ændre regnskabspraksis til at indregne sine leasingkontrakter efter IFRS 16. Hvorimod 
hvis jeg var en bank, investor eller en ejer, så ville jeg rigtig gerne have indregnet leasing efter IFRS 16, da 
det giver et godt indblik i hvad virksomheden har forpligtet sig til i fremtiden. ” 

Efter din mening vil markedet anvende muligheden for at indregne leasing efter IFRS 16 i stedet for IAS 
17? 

”Det tror jeg kommer rigtig meget an på hvilken slags virksomhed, der er tale om. Jeg har en kunde, som 
aflægger efter årsregnskabsloven, men de er meget glade for at få muligheden for at indregne efter IFRS 16. 
Det er der selvfølgelig en meget god grund til, og det er fordi, de skal rapportere til deres moderselskab 
efter IFRS. Moderselskabet, som også er fra Danmark, har også sagt at det er rart, når man indregner alle 
sine datterselskaber efter indre værdi, at egenkapitalen i moderselskabet og i koncernen er den samme, 
fordi man indregner tingene på den samme måde hele vejen ned igennem koncernen. Jeg har dog også en 
anden kunde, som har sagt, at de aldrig vil komme til at indregne efter IFRS 16, da de synes, at der er flere 
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ulemper end fordele ved dette. Så eksempelvis ved en helt almindelig stand-alone dansk virksomhed, tvivler 
jeg på frivilligt vil ændre sine indregningsmetoder. Dette er dog med mindre, at virksomhedens bank sagde, 
at virksomheden ville kunne få en bedre rente eller lavere låneomkostninger, hvis det underskrevne 
regnskab allerede var indregnet efter IFRS 16.  

Når dette er sagt, tror jeg dog personligt på, at årsregnskabsloven på sigt vil blive ændret, således man ikke 
kan vælge mellem indregning efter de gamle IAS stander og de nye IFRS standarder. Jeg tror, at der på sigt 
vil blive ændret i årsregnskabsloven således, at man skal indregne efter IFRS 9, 15 og 16, dog muligvis på 
nær regnskabsklasse B virksomheder. Hvis man kigger på årsregnskabsloven og de bevægelser, der har 
været i de seneste år, så kan man se, at årsregnskabsloven hele tiden prøver at nærme sig de internationale 
standarder. Derfor når der er kommet ro på efter de her 3 nye standarder, der er blevet implementeret, så 
tror jeg, at man vil komme med en ny ændring til årsregnskabsloven, således at de forældede IAS 
standarder, som man stadig kan vælge at indregne efter nu, forsvinder. ” 

 

Bilag 5 – Telefonisk interview med erhvervsrådgiver hos Danske Bank d. 16.04.2019 

Hvad kigger I på, når I vurderer om en virksomhed kan låne penge?  

”Når en virksomhed ønsker at låne penge hos os foretager vi en kreditvurdering af denne. I denne indgår en 

analyse af virksomhedens forretningsmæssige og finansielle risici. I analysen af virksomhedens 

forretningsmæssige risici ses der eksempelvist på, om virksomheden står overfor større omstruktureringer 

eller lignende, som udgør en risiko for virksomhedens forretning. I relation til analyse af virksomhedens 

finansielle risici indhentes normalvist et revideret årsregnskab, hvorpå der foretages en regnskabsanalyse 

ud fra virksomhedens finansielle præsentation. I denne beregnes en række nøgletal og der analyseres på 

niveauet af disse samt større udviklinger. Ved kreditvurderingen står hverken den forretningsmæssige eller 

den finansielle analyse alene, men indgår samlet i kreditvurderingen af virksomheden, som munder ud i en 

’rating’ af virksomheden. Ratingen anvendes til fastsættelse af renteniveau samt belåningsmulighederne ud 

fra de samlede risici ved udlån til virksomheden. ”  

I relation til denne kreditvurdering, beregner I da selv nøgletal og tages der her højde for, at ikke alle 

forpligtelser relateret til leasing nødvendigvis er indregnet i den finansielle præsentation? 

”Vi har i banken en afdeling, som sidder med regnskabsanalyse af virksomheder. Jeg har snakket med en 

kollega i afdelingen som oplyser, at de selv beregner nøgletal ud fra den finansielle præsentation angivet i 

det reviderede årsregnskab. Før beregningen af nøgletal kontrolleres det, om der er oplysninger om husleje- 

og leasingforpligtelser i regnskabets noter, som ikke er medtaget i den finansielle præsentation. Såfremt 

dette er tilfældet foretages der i afdelingen for regnskabsanalyse en indregning af disse forpligtelser, hvor 

husleje diskonteres over 8 år og leasing diskonteres over 5 år. For at svare på spørgsmålet er der altså 

historisk taget højde for, at eventuelle forpligtelser ikke er medtaget i den finansielle præsentation i 

regnskabet ved beregningen af nøgletal. ” 

Hvordan vil det påvirke entreprenørvirksomhedernes belåningsmuligheder såfremt de ændrer i 

indregningen af leasing og benytter sig af muligheden for at indregne efter IFRS 16?  

”Generelt vil jeg ikke mene, at det kommer til at påvirke belåningsmulighederne for virksomheder, at der 

ændres indregningsmetode, da der også tidligere er taget højde for forpligtelserne oplyst i noterne ved 

vores regnskabsanalyse. Den eneste forskel består for vores vedkommende i, at der ikke skal indregnes 

husleje- og leasingforpligtelser, da disse allerede er indregnet. ” 
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Vil det give besparelser for virksomhederne, at de allerede har indregnet alle forpligtelser og der dermed 

er mindre arbejde hos jer, relateret til indregning af husleje- og leasingforpligtelser ved beregning af 

nøgletal?  

”Vi opkræver ikke virksomhederne specifikt for arbejdet relateret til indregning af husleje- og 

leasingforpligtelser eller generelt for regnskabsanalysen. Ved kreditvurderingen specificeres opkrævningen 

ikke på hvad vi udfører af arbejde i relation til dette. Det vil derfor ikke være noget der påvirker 

opkrævningen ved etablering af et lån. Virksomheder, som ikke har husleje- eller leasingforpligtelser af 

noter i regnskabet modtager ikke en rabat relateret til dette, da det blot indgår som en naturlig del af 

regnskabsanalysen i kreditvurderingen. ” 

 

Bilag 6 – Eksempel på leasingaftale på entreprenørmaskine fra Jyske Finans 

Der henvises til det vedlagte bilag. 
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