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1. Problemstilling 

1.1 Indledning 

Leasing er en attraktiv finansieringsløsning for selskaber, som skal finansiere et nyt anlægsak-

tiv. Andre finansieringsløsninger kunne være egenfinansiering eller optagelse af lån hos bank-

forbindelse. Den høje grad af fleksibilitet i leasing gør det muligt for selskaberne løbende at 

tilpasse deres kapacitet af anlæg samt muligheden for at afholde udgifterne til leasinggiver over 

en aftalt periode. 

 

Den 1. januar 2019 trådte en ny regnskabsstandard med leasing i kraft, bedre kendt som IFRS 

16. IFRS 16 skal erstatte den tidligere gældende standard IAS 17. Regnskabsstandarderne har 

til formål at definere, hvordan leasing skal defineres, indregnes, måles og præsenteres regn-

skabsmæssigt. IAS 17 mødte blandt andet gentagen kritik fra regnskabsbrugerne som eksem-

pelvis investorer, analytikere, långivere etc., da standarden ikke skabte mulighed for sammen-

lignelighed mellem selskaber med leasingaftalers årsregnskaber. Den manglende sammenlig-

nelighed opstod, fordi regnskabsaflægger efter IAS 17 skulle opdele deres leasingaftaler i hen-

holdsvis operationel og finansiel leasing. Operationel leasing skulle ikke indregnes i balancen, 

men derimod oplyses som en note i regnskabet. Finansiel leasing skulle, som det og vil være 

fremadrettet med IFRS 16, indregnes i balancen. Dermed opstod der en forskel i behandlingen 

af leasingaftaler, som gjorde det sværere at foretage en sammenligning af årsrapporter på tværs 

af selskaber. Samtidig skulle regnskabsbrugerne selv estimere effekten af selskabernes opera-

tionelle leasingaftaler, hvilket yderligere har bidraget til den manglende sammenligning. 

 

Derfor har International Accounting Standards Board (herefter IASB) i samarbejde med Finan-

cial Accounting Standards Board (herefter FASB) i perioden 2009 til 2016 arbejdet på at ud-

vikle en opdateret regnskabsstandard for leasing. IFRS 16 blev vedtaget i 2016 og har virkning 

på regnskabsår, der begynder 1. januar 2019. Den nye standard gør op med muligheden for 

ikke at indregne leasingaktiver- og forpligtelser i balancen. Dette skal ifølge IASB udligne den 

manglende sammenlignelighed og skabe transparens i forhold til andre selskaber med leasing-

aktiviteter. 
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IFRS 16 vil have særlig stor effekt på selskaber med mange leasingaktiver som eksempelvis 

transport- og logistikvirksomheden DSV. DSV har med IAS 17 optaget en del af deres aktiver i 

årsregnskabet som operationel leasing, hvilket ikke har haft en balanceeffekt. De skal nu ind-

regne deres leasingkontrakter som henholdsvis et leasingaktiv og en leasingforpligtelse. DSV’s, 

og andre selskaber med leasingkontrakter, årsregnskab og nøgletal vil således ændre sig, og 

formentlig også ændre sig så markant, at det vil have en indflydelse på regnskabsbrugernes 

opfattelse af årsregnskabet. 

1.2 Problemformulering 

Som nævnt i indledningen er et stort kritikpunkt af IAS 17, at det grundet to forskellige indreg-

ningsmetoder ikke har været muligt at foretage sammenligninger af årsregnskaber. Særligt den 

regnskabsmæssige behandling af operationel leasing har været til diskussion, da leasingaftaler 

har været oplyst som en note i regnskabet, hvilket har skabt tvivl om, hvorvidt regnskaberne 

har været tilstrækkeligt retvisende til at danne grundlag for analyser og værdiansættelser.  

 

Opgavens formål er således at besvare følgende problemstilling og tilhørende undersøgelses-

spørgsmål: 

 

Hvilken effekt vil implementeringen af IFRS 16 have for regnskabsbrugers nytteværdi i 

forhold til den forældede standard, IAS 17? 

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 Hvad er definitionen af nytteværdi for regnskabsbruger, og hvem er regnskabsbruger? 

 Hvordan er den regnskabsmæssige behandling for leasingtager efter henholdsvis IAS 17 

og IFRS 16?  

 Hvilke væsentlige forskelle er der mellem henholdsvis IAS 17 og IFRS 16? 

 Hvilken effekt vil IFRS 16 have på et årsregnskab og tilhørende nøgletal? 

 Hvad er interessenternes holdning til IFRS 16? 

 Hvilken effekt vil IFRS 16 have for regnskabsbrugerne i forhold til deres nytteværdi af 

regnskabet?  
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1.3 Afgrænsning 

I forbindelse med udarbejdelse af denne hovedopgave har vi valgt at foretage udvalgte afgræns-

ninger, således at der sikres en dybde i analyser og et vedvarende fokus på problemstillingen. 

 

Som det også fremgår af problemformuleringen ovenfor, vil denne hovedopgave primært rette 

sig mod konsekvenserne for selskaber, der opererer som leasingtagere. Der afgrænses derfor 

fra reglerne for leasinggiver, da regelsættet for leasinggiver er uændret med IFRS 16 i forhold 

til IAS 17. Der afgrænses endvidere fra reglerne om privatleasing, der ikke vurderes at være 

relevant for ovenstående problemformulering. 

 

Leasing er en bred betegnelse, og vi er opmærksomme på, at der kan være visse særlige typer 

af leasingaftaler, som ikke er omfattet af IFRS 16. Dette vedrører blandt andet leasing af biolo-

giske aktiver, licenser til immaterielle rettigheder og rettigheder til efterforskning eller brug af 

mineralressourcer. Opgaven er derfor afgrænset til udelukkende at handle om leasing, der er 

omfattet af IFRS 16, da de andre områder vil være for dybdegående til at kunne være indeholdt 

i denne hovedopgave. 

 

I forbindelse med vores analyse af IFRS 16’s påvirkning på nytteværdien for regnskabsbruger, 

er regnskabsbruger afgrænset fra andre investorer end aktieanalytikere. Denne afgræsning er 

foretaget, da vi vurderer, at aktieanalytikere udgør den største del af de professionelle investo-

rer, samt at aktieanalytikerne repræsenterer finansielle institutioner, der står for størstedelen 

af investeringerne i private virksomheder. De er dermed helt afgørende for prisfastsættelsen 

og værdiansættelsen af en given virksomhed. Herudover er aktieanalytikernes informations-

behov så stort, at de ligeledes vil favne alle andre regnskabsbrugeres behov1.  

 

Sale-and-leaseback, hvor et selskab anskaffer et aktiv for at sælge dette til en leasinggiver, hvor-

efter selskabet leaser aktivet tilbage igen, indgår som et særskilt afsnit i IFRS 16, og vurderes 

ikke at være bidragsgivende til besvarelse af hovedopgavens problemstilling, uanset hvilket 

aktiv, der måtte være tale om. 

                                                        
1 Der henvises til afsnit 2.3.1.1 for yderligere beskrivelse heraf.  
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Hovedopgaven er afgrænset fra bestemmelserne for in-substanced-fixed ydelser, hvor betalin-

gerne er struktureret som variable afbetalinger, men som i sidste ende er uundgåelige. At be-

handle disse bestemmelser i indeværende opgave vurderes ikke at tilføre værdi til problemstil-

lingen. 

 

I forbindelse med overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 har IASB udarbejdet et sæt overgangsbe-

stemmelser, hvorfor implementeringen af IFRS 16 sker løbende og ikke på én gang. Overgangs-

bestemmelserne er en lempelse for selskaberne, og er således ikke, hvordan standarden i sidste 

ende kommer til at påvirke de underlagte selskaber. Derfor er der afgrænset fra disse over-

gangsbestemmelser. 

 

Der afgrænses fra andre regnskabsstandarder, som IFRS 16 har en påvirkning på. Det fremgår 

af Appendix D i IFRS 16, at standarden i større eller mindre grad vil have påvirkning på andre 

regnskabsstandarder. Der vil udelukkende blive inddraget andre regnskabsstandarder end 

IFRS 16 eller IAS 17, hvis det er vurderet bidragsgivende og hensigtsmæssigt til opgaven. 

 

Der afgrænses for alle skatte- og momsmæssige problemstillinger i forbindelse med leasing, da 

dette ikke er vurderet relevant i forhold til besvarelsen af ovenstående problemstilling. 

 

Til brug for en komparativ analyse i kapitel 3, er der anvendt faktuelle værdier fra DSV’s kon-

cernregnskab 2018. På baggrund af data fra koncernregnskabet er der foretaget vurdering, an-

tagelser og estimater af udvalgte forhold til brug for analyserne, da ikke alle oplysninger er 

offentliggjorte. 

 

Dataindsamlingen til denne hovedopgave er ophørt d. 23. april 2019. Offentliggjorte forhold 

efter denne dato er således ikke behandlet i indeværende hovedopgave. 
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1.4 Opgavens struktur 

For at besvare problemformuleringen og dens 

underspørgsmål, oplistet i afsnit 1.1, har vi 

valgt at strukturere opgaven, som modellen til 

højre afspejler.  

 

Kapitel 1 vil udgøre indledningen til emnet 

samt identifikation af problemstillingen. Pro-

blemstillingen vil blive forsøgt besvaret af en 

problemformulering og dertilhørende under-

søgelsesspørgsmål. I kapitel 1 vil afsnittene om problemformulering, afgrænsning, metodevalg, 

dataindsamling og kildekritik ligeledes blive gennemgået. 

 

I kapitel 2 vil der blive redegjort for den teoretiske del af opgaven. Der vil være en generel in-

troduktion til leasing og internationale regnskabsstandarder. Herefter vil der blive redegjort 

for nytteværdi af regnskaber for regnskabsbruger og IASB’s begrebsramme. Efterfølgende re-

degøres der for den generelle forståelse af finansiel og operationel leasing efter den tidligere 

leasingstandard IAS 17 samt den nye leasingstandard IFRS 16.  

 

Analyserne i kapitel 3 vil tage udgangspunkt i den gennemgåede teori fra kapitel 2. I kapitel 3 

vil det indledningsvist blive undersøgt, hvilke forskelle der er mellem IAS 17 og IFRS 16 ved 

brug af en komparativ analyse. Der vil blive udarbejdet en konsekvensanalyse af den regn-

skabsmæssige påvirkning efter ændringen med IFRS 16, hvorefter det vil blive undersøgt, om 

resultaterne fra konsekvensanalysen kan overføres til DSV. Sidst i kapitel 3 vil interessenternes 

holdning til IFRS 16 blive undersøgt ved brug af interview.  

 

På baggrund af teorien fra kapitel 2 og den opnåede empiri fra kapitel 3, vil det i kapitel 4 blive 

vurderet, hvilken effekt IFRS 16 har på nytteværdien af regnskabet for regnskabsbrugerne. 

Vurderingen vil tage udgangspunkt i IASB’s begrebsramme. 
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I kapitel 5 opsummeres hovedopgavens kapitler. Resultaterne fra analyserne og vurderingen i 

kapitel 3 og 4 sammenholdes med empiri og teori i en samlet konklusion, som har til formål at 

besvare opgavens overordnede problemformulering.  

 

Til slut vil hovedopgaven blive afrundet med en perspektivering i kapitel 6, der vil indeholde 

øvrige problemstillinger, som besvarelsen har affødt, hvorfra en videre besvarelse kunne byg-

ges på. Den seneste udvikling i forhold til problemstillingen vil endvidere blive belyst i dette 

afsnit.  

1.5 Metodevalg 

1.5.1 Teori og empiri 

I afsnit 1.4 er det beskrevet, at denne hovedopgave består af flere kapitler, og at disse kapitler 

har forskellige formål, således at vores problemstilling kan afdækkes fuldstændigt. Som følge 

af kapitelinddelingen behandles kapitlerne derfor også særkilt, når det kommer til teori og em-

piri.  

 

Teoridelen vil primært omfatte de redegørende afsnit af hovedopgaven. Der vil blive anlagt en 

objektiv og beskrivende tilgang til gennemgangen af regnskabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16. 

De redegørende afsnit er baseret på sekundær data som eksempelvis de tidligere nævnte regn-

skabsstandarder2.  

 

Empiridelen vil primært omfatte undersøgelsesafsnittene af denne hovedopgave. Der er anlagt 

en induktiv tilgang til belysning af undersøgelsesspørgsmålene, da vi på baggrund af få oplys-

ninger ønsker at sige noget generelt om en udvikling. På baggrund af enkelte interessenters 

erfaringer og holdninger, samt case-selskabets årsregnskab, ønskes det i denne opgave at ud-

trykke en general konklusion om, hvorvidt IFRS 16 påvirker nytteværdien for regnskabsbruger.   

 

Der anvendes i analysen empiri fra regnskabsstandarder og årsregnskaber til først en kompa-

rativ analyse af forskellene mellem IAS 17 og IFRS 16, en konsekvensanalyse af effekten af im-

                                                        
2 Se afsnit 1.6 for beskrivelse af dataindsamling 
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plementeringen samt en komparativ analyse til case-selskabet. Slutteligt anvendes der en kva-

litativ analyse, der udføres på baggrund af regnskabsbrugernes erfaringer og holdninger til im-

plementeringen af IFRS 16.  

 

Kombinationen af ovenfornævnte analyser vurderes at kunne afdække og besvare hovedopga-

vens problemformulering fuldstændigt.  

 

Til vurderingskapitlet vurderes det på baggrund af teorien fra redegørelseskapitlet og konklu-

sionerne fra undersøgelseskapitlet, hvorvidt nytteværdien for regnskabsbruger er påvirket af 

implementeringen af IFRS 16.  

1.5.2 Case-selskab 

Til brug for besvarelse af den overordnede problemstilling har vi valgt at fokusere på en udvalgt 

virksomhed. DSV A/S er en børsnoteret, dansk virksomhed, der tilbyder globale transport og 

logistikløsninger. DSV har tre grene af transport: DSV Road (lastbil), DSV Air & Sea (fly og skibe) 

samt DSV Solutions (logistik). Som følge af, at DSV A/S er børsnoteret, aflægger selskabet års-

rapport efter IFRS. Årsrapporten for regnskabsåret 2018 er den senest offentliggjorte, hvorfor 

der tages udgangspunkt i denne.  

 

Som følge af deres forskellige forretningsområder er leasing særdeles attraktivt for DSV A/S. 

Forretningsområderne kræver enten leasing eller køb af fly, skibe og lastbiler, hvilket er meget 

omkostningstungt at købe, hvorfor DSV A/S leaser en større del af disse aktiver. Derfor vurde-

res IFRS 16 at have en væsentlig indflydelse på DSV A/S’ årsrapport. 

1.5.3 Interviews 

Vi har som en del af vores analyse foretaget interviews af repræsentanter, som vurderes at være 

relevante i forhold til problemstillingen ved nytteværdien af regnskabet for regnskabsbru-

gerne, herunder regnskabsbrugernes holdning til IFRS 16.  

 

Interviewene er foretaget som tillæg til vores teoretiske viden om regnskabsbruger og nytte-

værdi. Interviews er primære data, og det er derfor vurderet, at de vil give et bedre input til 

undersøgelsen frem for at anvende sekundære informationer, som andre har frembragt.  
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Der er foretaget interviews med Marcus Bellander, aktieanalytiker i Nordea, og Jacob Pedersen, 

aktieanalysechef i Sydbank. Begge er interviewet for at repræsentere regnskabsbrugers hold-

ninger, men de har herudover begge et indgående kendskab til regnskabsaflæggerne. Deres ar-

bejde som aktieanalytikere indebærer at analysere aktier i brancher, hvor leasing er særlig at-

traktivt. Dette er eksempelvis transportindustrien, hvor DSV A/S opererer. I forbindelse med 

analyserne anvender både Marcus og Jacob løbende årsregnskaber, der aflægges efter IFRS.  

 

Alle interviews er foretaget som delvist strukturerede interviews. Det er som følge af, at inter-

viewene er foretaget med åbne holdninger - og interesser til regnskabsbrugernes holdninger, 

og at der inden interviewene var opnået en vis teoretisk og praktisk viden. Dette er blandt andet 

kendetegnende for et delvist struktureret interview.3  

1.6 Dataindsamling 

I forbindelse med indsamlingen af data er der primært to kriterier, som man skal være opmærk-

somme på i forbindelse med anvendelse af data4: 

 

 Kvalitative og kvantitative data 

 Primære og sekundære data. 

 

I denne hovedopgave vil der blive anvendt både kvalitative og kvantitative data samt primære 

og sekundære data, hvilket er uddybet nedenfor i afsnit 1.6.1 og 1.6.2. Kombinationen af både 

kvalitative og kvantitative samt primære og sekundære data vurderes at kunne besvare hoved-

opgavens problemstilling på bedst mulig vis. 

1.6.1 Kvalitative og kvantitative data 

Kvalitative data er artsbestemte data, altså data, hvor der ikke anvendes tal. Det kan være i form 

af interviews, bøger, tidskrifter etc. I denne hovedopgave vil der blive anvendt kvalitative data 

i forbindelse med interviews med regnskabsbrugere5 samt anvendelse af regnskabsstandar-

derne IAS 17 og IFRS 16.  

 

                                                        
3 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 155 
4 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 136-137 
5 Se afsnit 1.4.3 for beskrivelse af interviews 
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Kvantitative data er mængdebestemte eller talmæssige data, altså data, hvor der anvendes tal. 

Det kan være i form af årsrapporter og statistikker. Som udgangspunkt er kvantitative data i de 

fleste tilfælde mere objektive og troværdige end kvalitative data, men det vil afhænge af formå-

let med undersøgelsen6. I denne hovedopgave vil der blive anvendt kvantitative data i form af 

årsrapporten for case-selskabet7.  

1.6.2 Primære og sekundære data 

Forskellen på primær og sekundær data er, at den primære data er indsamlet af undersøgeren, 

der personligt har indsamlet data eller tilvirket denne egenhændigt. De sekundære data er data, 

som er indsamlet af andre personer, forskere, institutioner etc.8 I denne hovedopgave vil der 

blive anvendt sekundære data i form af faglige bøger, årsrapport for case-selskabet samt regn-

skabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16.  

 

De primære data kan opdeles i stimulidata og ikke-stimulidata. Stimulidata opstår, hvis den 

eller det, der bliver undersøgt, tilsigtet har været udsat for stimuluspåvirkning. Et eksempel 

herpå kan være, at respondenten svarer på spørgsmål fra undersøgeren9. Dette vil således være 

tilfældet i denne hovedopgave, da der anvendes delvist strukturerede interviews med relevante 

interessenter10. Fordelen ved at anvende primære data er, at de er tilvirket til besvarelsen af 

undersøgelsen og problemstillingen, hvorimod sekundære data ikke er udarbejdet direkte til 

undersøgelsen, hvorfor man ved anvendelsen af disse i højere grad bør være kritisk.  

1.7 Kildekritik 

Den primære kilde til teorien i denne hovedopgave er bygget op omkring regnskabsstandar-

derne IFRS og IAS samt IASB’s begrebsramme. Regnskabsstandarderne og begrebsrammen er 

alle udarbejdet af IASB, som vurderes at være en faglig kvalificeret instans og en uafhængig 

organisation. Teorien vurderes derfor at være fra pålidelige og objektive kilder.  

 

Der er anvendt faglitteratur fra pensum på HD(R). Denne antages at være objektiv, da forfat-

terne til pensumbøger vurderes at være formidlere af i forvejen kendt stof. 

                                                        
6 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 136-137 
7 Se afsnit 1.4.2 for beskrivelse af caseselskab 
8 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 137 
9 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 137 
10 Se afsnit 1.4.3 for beskrivelse af interviews 
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Som det også er beskrevet ovenfor, er der anvendt delvist strukturerede interviews i hovedop-

gaven. I den forbindelse er der en risiko for, at de interviewede kan påvirke deres svar, og der-

med besvarelsen af problemformuleringen i en særlig retning. De interviewedes svar er udtryk 

for en subjektiv holdning til emnet, og oplysninger fra disse interviews skal håndteres med 

skepsis, før deres svar kan gøres til en generel antagelse.  

 

Det er undervejs i interviewene ikke kommet til udtryk, at de interviewede ikke skulle svare 

med deres personlige holdninger som regnskabsbruger af regnskaber med effekt fra IFRS 16. 

De interviewede har endvidere udvist tegn på et grundlæggende kendskab til IAS 17, IFRS 16 

og anden regnskabsteori, hvorfor vi har vurderet, at de kan anvendes som valide kilder.  
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2. Redegørelse 

2.1 Generelt om leasing 

Leasing kan oversættes til leje på dansk. Leasing kendetegnes ved at være en finansieringsform, 

som ikke er leje, men som ej heller er lånefinansiering. Leasing kan derfor klassificeres som en 

helt særskilt form for finansiering af et aktiv.  

 

Ifølge IFRS 16 er definitionen af en leasingaftale følgende:  

 

”[a] contract, or a part of a contract, or a part of a contract, that conveys the right to use an as-

set (the underlying asset) for a period of time in exchange for consideration.”11 

 

Leasing er altså en kontrakt mellem leasinggiver og leasingtager. Der indgås en aftale om an-

vendelse af et aktiv, eller det underliggende aktiv, hvor leasinggiver overbringer brugsretten i 

en aftalt periode til et aktiv, hvor leasingtager som modydelse afregner en eller flere betalinger 

til leasinggiver. Leasinggiver har således stadig ejendomsretten over aktivet, men overdrager 

kontrollen til aktivet. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der skelnes mellem en kon-

trakt over kontrollen af aktivet, eller der kun er tale om en kontrakt for en leveret serviceydelse, 

som kun kan udføres ved brug af aktivet. Dette afgøres af IFRIC 4 og er nærmere beskrevet i 

afsnit 2.4.2. 

2.1.1 Eksempel på leasing aftale 

Der er nedenfor opstillet et teoretisk eksempel på, hvordan en leasingaftale behandles økono-

misk. Uanset, om der er tale om IAS 17 med hhv. finansiel og operationel leasing eller IFRS 1612, 

hvor der ikke skelnes mellem forskellige leasingtyper, er der en række generelle ligheder. Til 

det teoretiske eksempel er der anvendt følgende data:  

 

Kostpris for aktivet: 1.000.000 kr. 

Aktivets levetid: 4 år 

Årlig leasingydelse for aktivet 250.000 kr. 

Leasingperiode: 5 år  

                                                        
11 IFRS 16, Appendix A 
12 IAS 17 og IFRS 16 beskrives yderligere i afsnit 2.4 og 2.5 
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Ved indgåelse af leasingaftalen forpligter leasingtager sig for en leasingperiode på 5 år. Set fra 

leasingtagers side er der i år 0, hvor aftalen indgås og kontrollen overtages, tale om en positiv 

pengestrøm. I de efterfølgende perioder er der herefter tale om negative pengestrømme, da der 

afregnes for leasingydelserne.  

 

Det teoretiske eksempel kan illustreres som følgende (egen tilvirkning): 

 

 

 

Når leasingperioden udløber, har leasingtager i det teoretiske eksempel betalt mere i leasing-

ydelse (samlet 1.250.000 kr.) end kostprisen på 1.000.000 kr. Dette skyldes, at leasinggiver skal 

have en modydelse for at tilvejebringe den kredit, som bliver stillet til rådighed. Samtidig tales 

der om det økonomiske begreb ”time value of money”, der betyder, at et beløb på nuværende 

tidspunkt er mere værd end det samme beløb i morgen, da beløbets indtjeningsevne er højere 

i dag, og i fremtiden vil blive påvirket af inflation.  

 

Det afgørende for, hvorvidt en leasingkontrakt er rentabel eller ej, kan beregningen af den ef-

fektive rente være med til at afgøre. Den effektive rente skal sammenholdes med leasingtagers 

alternative lånemuligheder og forrentningen af disse. Der er i det følgende beregnet den effek-

tive rente for ovenstående teoretiske eksempel. Det skal bemærkes, at der ikke er fastsat en 

egentlig kalkulationsrente til tilbagediskontering af leasingydelserne, da der er tale om et sim-

plificeret eksempel.  
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𝑁𝑃𝑉 =  
𝑃𝑀𝑇

(1 + 𝑟)
 → 1.000.000 =   

250.000

(1 + 𝑟)
→ 𝑟 = 0,0793 = 7,93 % 

 

NPV = Nutidsværdi. Repræsenterer værdien af aktivet på baggrund af de fremtidige værdibe-

vægelser 

PMT = Den årlige leasingydelse 

r = Rentesats 

n = Antal perioder. 

 

Hvis en kalkulationsrente var fastsat til eksempelvis 5 %, ville vores teoretiske eksempel oven-

for være rentabel for leasingtager, da den effektive rente er højere end den fastsatte kalkulati-

onsrente.  

 

Ovenstående eksempel er meget virkelighedstro, men er simplificeret til indeværende opgave. 

I de efterfølgende afsnit vil der blive redegjort for, hvilke væsentlige forskelle i den regnskabs-

mæssige behandling af leasing, der er mellem IAS 17 og IFRS 16, samt hvornår man kan ind-

regne et leasingaktiv.   

2.2 Internationale regnskabsstandarder 

De internationale regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (herefter 

IFRS) er de gældende regnskabsstandarder for børsnoterede koncerner på aktiemarkederne i 

EU. IFRS er tidligere kendt som International Accounting Standards (herefter IAS), der dog efter 

2004 løbende skifter navn til IFRS. Flere af standarderne, der er vedtaget før 2004, er stadig 

gældende og benævnes fortsat IAS13.  

 

De internationale regnskabsstandarder bliver vedtaget af IASB. IASB er den international orga-

nisation for regnskabsstandardisering og har hovedsæde i London. IASB samarbejder med den 

amerikanske standardudstedende organisation FASB om at udarbejde fælles regnskabsstan-

darder i det såkaldte konvergensprojekt14. Dette omtales yderligere i afsnit 2.3. 

 

                                                        
13 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 55 
14 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 22 
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Formålet med disse internationale regnskabsstandarder er at ensrette og harmonisere den fi-

nansielle rapportering fra de underlagte selskaber, således at der sikres gennemskuelighed i de 

økonomiske forhold og derigennem forbedre samarbejdet på tværs af landegrænser.  

2.3 Nytteværdi 

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

anden information om udnyttelsen af knappe ressourcer til beslutningsformål. Den principielle 

sammenhæng mellem ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering på makroniveau 

skal derfor ses som en cyklus mellem virksomheder og ressourceejere. I denne cyklus udbyder 

virksomhederne ekstern regnskabsinformation til ressourceejerne, som efterspørger disse in-

formationer. Herefter vil ressourceejerne - på baggrund af den modtagne regnskabsinforma-

tion - udbyde adgang til ressourcemarkeder for virksomhederne, der kan efterspøge ressourcer 

i form af finansielle-, reale- og tjenesteydelser etc.15  

 

Den eksterne regnskabsinformation anvendes derfor i høj grad til at vurdere ressourceejernes 

ressourceallokering. Derfor er også gennemsigtigheden af virksomhedernes formue-, finansie-

rings- og indtjeningsforhold med til at gøre det lettere for ressourceejerne at træffe oplyste og 

kvalificerede allokeringsbeslutninger. For at sikre standardisering af og fastlægge en række in-

ternationale retningslinjer for, hvordan ekstern regnskabsinformation udarbejdes, udviklede 

FASB og senere videreudviklet af IASB en generel struktur for regnskabsudarbejdelse. Denne 

struktur er kendt som ”konceptuel referenceramme” (conceptual framework) eller blot be-

grebsramme i daglig, dansk sprogbrug. Begrebsrammen har til formål at give generel struktur 

og retningslinjer for, hvordan den finansielle rapportering skal udformes og udarbejdes, såle-

des at der opnås den største nytteværdi for regnskabsbrugerne16.  

 

Som en del af IASB’s og FASB’s konvergensprojekt, er der siden 2010 arbejdet på at nå til enig-

hed om en fælles begrebsramme. I marts 2018 har IASB vedtaget og udsendt en opdateret be-

grebsramme, der erstatter den tidligere begrebsramme fra 201017. Den fremtidige begrebs-

                                                        
15 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 17-19 
16 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 196-197 
17 www.ifrs.org  Projects  Completed projects  Completed standard-setting projects  Conceptual Frame-
work for Financial Reporting   
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ramme træder i kraft 1. januar 2020, dog med tilladelse til førtids implementering for virksom-

heder, der anvender begrebsrammen til udvikling af anvendt regnskabspraksis, når ingen IFRS 

standard gælder for en bestemt transaktion.  

 

Der er i indeværende opgave taget udgangspunkt i IASB’s begrebsramme fra 2010, da denne 

fortsat er gældende ved ikrafttrædelsen af IFRS 16, den 1. januar 2019. 

2.3.1 Begrebsrammens bestanddele 

Begrebsrammen er bygget op om fem niveauer, der vil blive gennemgået i det følgende. Regn-

skabsbrugernes informationsbehov (niveau 1) er udgangspunktet for begrebsrammen, der en-

der i en grundlæggende forudsætning for, hvordan den finansielle rapportering bør udformes. 

Der henvises endvidere til bilag 2, hvor begrebsrammens fem niveauer er skitseret.  

2.3.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

Brugerne af virksomhedens eksterne regnskaber skal findes blandt de primære og sekundære 

interessegrupper. Den primære interessegruppe kan uddybes ved hjælp af koalitionsmodellen 

af primære interessegrupper for virksomheden, som jf. koalitionsmodellen udgøres af blandt 

andre ledelsen og medarbejdere samt ejere (investorer), kunder, leverandører, långivere etc. 

De primære interessegrupper tillægges særlig stor vægt på grund af deres direkte kontakt med 

og indflydelse på koalitionen/virksomheden.18 Som følge af forskellige interessegrupper opstår 

der heterogene informationsbehov, da brugernes informationsbehov og regnskabsmæssige ek-

spertise er forskellige. Derfor stilles der også krav til virksomhedernes finansielle rapportering 

om, at det skal kunne rumme et større antal brugere19. 

 

IASB har på baggrund af dogmatisk bevisførelse forudsat, at brugernes finansielle informati-

onsbehov udgør en betydelig fælles mængde. IASB anlægger et såkaldt shareholder perspektiv 

og argumenterer for, at hvis investorernes informationsbehov er opfyldt, så er de resterende 

interessentgruppers behov også afdækket. Det skyldes, at investorernes informationsbehov er 

meget omfattende og udtømmende. Investorernes formål er at afdække prognoseopgaven om 

                                                        
Link: https://www.ifrs.org/projects/2018/conceptual-framework/#final-stage  
18 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 24 
19 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 199 
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bedømmelse af virksomhedens evne til at generere nettopengestrømme i fremtiden.  Den fi-

nansielle rapportering skal derfor bidrage med oplysninger, som støtter de primære brugere 

bedst muligt i at prognosticere disse pengestrømme20. 

2.3.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

For at kunne optimere nytteværdien for regnskabet bedst muligt kræves det, at en række kva-

litative egenskaber er opfyldt. Der sondres mellem fundamentale og forstærkende egenskaber. 

Se bilag 3 for visuel præsentation heraf. De fundamentale egenskaber (relevans og validitet) er 

påkrævet for at skabe nytteværdi hos primære brugere og opfylde begrebsrammen. Den finan-

sielle rapportering med den bedste kombination af relevans og validitet vil skabe den højeste 

nytteværdi. De forstærkende egenskaber (sammenlignelighed, verificerbarhed, rettighed/ak-

tualitet og forståelighed), er med til at fremhæve de fundamentale egenskaber og forøger den 

finansielle informations samlede beslutningsnytte.21 

2.3.2.1 Relevans 

Relevans i den finansielle rapportering skal forstås som information, der er i stand til at gøre 

en forskel for brugernes beslutninger vedrørende allokering af deres ressourcer. Relevant in-

formation er kendetegnet ved enten at have prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge 

dele. Prognoseværdi vil sige, at informationen har værdi som input til prognoseprocessen, som 

skal forestås af regnskabsbruger, og ikke er en prognose i sig selv. Bekræftelsesværdi betyder, 

at informationen har egenskab til at gøre det muligt at bekræfte forventninger eller ændre dem 

på grund af ny information, som kan blive stillet til rådighed.22 

                                                        
20 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 200-201 
21 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 204-207 
22 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 205 
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2.3.2.2 Validitet 

Validitet forstås som, at informationen i den finansielle rapportering troværdigt repræsenterer 

de økonomiske fænomener, den skal repræsentere. Det gælder, at validitet opnås, når gengivel-

sen af de økonomiske fænomener er fuldstændige, neutrale og fejlfrie.23 

2.3.2.3 Sammenlignelighed 

Sammenlignelighed kan bidrage til, at det er muligt for regnskabsbruger at sammenligne med 

andre virksomheder (virksomhedssammenligning) eller sammenligning af den samme virk-

somhed over flere år (tidssammenligning). Sammenlignelighed kræver dog konsistens, således 

at der ikke ændres på eksempelvis målemetoder fra periode til periode.24 

2.3.2.4 Verificerbarhed 

Informationen i den finansielle rapportering skal kunne styrke troværdigheden af en rapporte-

ring, således at en troværdig grad af enighed om informationen kan opnås mellem uafhængige, 

fagligt kvalificerede observatører.25  

2.3.2.5 Rettidighed 

For at skabe nytte til regnskabsbruger skal informationen i den finansielle rapportering være 

aktuel, således at informationen er til rådighed, før den bliver uden relevans og dermed uden 

indflydelse på beslutninger.26  

2.3.2.6 Forståelighed 

Forståelighed er en egenskab, som kræves opfyldt, for at informationerne kan være til nytte for 

nogen27. Informationerne i den finansielle rapportering skal klassificeres, karakteriseres og 

præsenteres, så de sætter brugerne i stand til at forstå indholdet.  

 

Udover ovenstående egenskaber skal tærskelværdi for væsentlighed og ”nytte større end om-

kostninger” være opfyldt. Dette skal være opfyldt for overhovedet at komme i betragtning til 

regnskabet. Ved væsentlighed forstås det, at informationen er væsentlig, hvis den har en ind-

flydelse på regnskabsbrugers beslutninger. Ved ”nytte større end omkostninger” forstås det, at 

                                                        
23 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 206 
24 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 208 
25 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 208 
26 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 210 
27 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 210 
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nytteværdien for regnskabsbruger skal være større end den omkostning, det har pålagt virk-

somheden at udarbejde.28  

2.3.3 Niveau 3 – Definition af elementer 

Årsregnskabets sammensætning og de dele, som årsregnskabet er bygget op omkring, kaldes 

elementer. Et element kan eksempelvis være aktiver og passiver. Alle poster i regnskabet pla-

ceres under et element, og et årsregnskab kan udelukkende indeholde poster, der overholder 

definitioner af elementerne, hvorfor definitionen er vigtig for regnskabsbruger, da de skal for-

hindre begrebsforvirring og misforståelser.29  

2.3.4 Niveau 4 – Indregning og måling 

Ved indregning i begrebsrammen jf. IASB forstås de begivenheder, som posteres i balance og 

resultatopgørelse. Indregning kan udelukkende ske, hvis definitionerne af elementerne (jf. af-

snit ovenfor om definition af elementer), er overholdt. Der anvendes to indregningskriterier, 

som skal være opfyldt, for at være kvalificeret til indregning:  

 

1. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller dagsværdi 

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

 

Ved måling af validitet findes flere måleattributter. Ved valget af måleattribut skal det vurderes, 

hvilken der giver størst nytteværdi for regnskabsbruger. Af forskellige måleattributter kan 

nævnes kostpris, dagsværdi, salgsværdi etc.  

 

Til vurdering af, om det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde eller 

fragå virksomheden, anvender IASB definitionen af sandsynligt som ”more likely than not”. Det 

vil sige, at sandsynligheden skal være højere end 50 %, for at indregning kan ske. Enkelte stan-

darder stiller dog højere krav i forbindelse med indregning.30 

 

                                                        
28 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 210-211 
29 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 212-213 
30 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 215 
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2.3.5 Niveau 5 – Klassifikation og præsentation 

IASB’s begrebsramme har ikke udviklet niveauet for klassifikation og præsentation, men for-

holder sig til de konkrete retningslinjer, der fremgår af det underliggende og tekniske regelsæt. 

Det gælder dog, at de to følgende kriterier skal være opfyldt:  

 

1. Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen, skal være rele-

vante for brugerne for at dække deres informationsbehov 

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier 

eller egenskaber, således at der dannes homogene klasser.31  

 

I forbindelse med den nye begrebsramme udstedt af IASB, der træder i kraft 1. januar 2020, 

indgår koncepter og vejledning i forhold til præsentation og noteoplysninger.32 

 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående redegørelse om nytteværdi og begrebsramme kan det konklude-

res, at den finansielle rapportering skaber højst nytteværdi, når regnskabsproducenten (virk-

somheden) er bevidst om den efterspørgsel i form af informationsbehov, som brugerne udvi-

ser.  

 

IASB’s begrebsramme skaber en fælles strukturering og forståelse af, hvordan finansiel rappor-

tering giver den højeste nytteværdi for bruger, bl.a. ved at følge de kvalitative egenskaber, der 

suppleres af forstærkende egenskaber og tærskelværdier. Endvidere forøges nytteværdien af 

den finansielle rapportering ved at indregne de relevante elementer, som en korrekt del af års-

rapporten. Anvendes de korrekte definitioner og måleattributter, i tillæg til de relevante ele-

menter, giver den finansielle rapportering den højeste grad af nytteværdi.  

                                                        
31 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 219-220 
32 www.ifrs.org  Issued Standards  IFRS Standards  Conceptual Framwork  About 
Link: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/#about 
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2.4 IAS 17 

2.4.1. IAS 17 Leases 

IAS 17 er den gamle leasingstandard, som foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 

leasingkontrakter for henholdsvis leasingtager og leasinggiver. Standarden trådte første gang i 

kraft i 1984, og er derefter løbende revideret. Den seneste version er fra 2016, og denne er pr. 

1. januar 2019 erstattet af IFRS 16.  

 

IAS 17 beskrives som følgende:  

 

”The objective of this standard is to prescribe, for lessees and lessors, the appropriate accounting 

policies and disclosure to apply in relation to leases”.33 

 

Formålet med IAS 17 er at fastlægge den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter 

for både leasingtager og leasinggiver. Som nævnt i afgrænsningen vil opgavens synspunkt være 

rettet mod leasingtager, hvorfor vi ikke vil komme nærmere ind på leasinggiver. IAS 17 skelner 

mellem to typer af leasingkontrakter, operationel og finansiel. Ved vurderingen af kontraktens 

klassifikation skal et selskab først vurdere, hvorvidt kontrakten er omfattet af IAS 17. IFRS In-

terpretations Committee har udviklet IFRIC Interpretations (tidligere International Financial 

Reporting Interpretations Committee, herefter kaldet IFRIC). IFRIC er en fortolkningskomite, 

der udsteder fortolkningsbidrag af gældende standarder for at opnå klarhed ved brede og 

uklare standarder. 34  Disse fortolkningsbidrag godkendes af International Accounting Stan-

dards Board (IASB). Fortolkningsbidraget IFRIC 4 anvendes ved tvivl om, hvorvidt en leasing-

kontrakt er underlagt IAS 17.  

2.4.2 IFRIC 4 

Som nævnt i afsnit 2.4.1 er fortolkningsbidraget IFRIC 4 udarbejdet til vurdering af, hvorvidt 

en leasingkontrakt er underlagt IAS 17. For at vurdere om kontrakten indeholder leasing, ser 

fortolkningen på følgende to punkter:35  

 

                                                        
33  IAS 17, Punkt 1   
34 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, s. 74 
35 IFRIC 4, punkt 6  
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1. Opfyldelsen af kontrakten afhænger af brugen af et bestemt aktiv eller aktiver og 

2. Kontrakten giver leasingtager ret til brugen af aktivet. 

 

Ad. 1) Det kommer an på den enkelte kontrakts udformning og omstændigheder, at vurdere om 

der er tale om et bestemt aktiv. Aktivet vil implicit være et bestemt aktiv, hvis leverandøren 

udelukkende ejer og leaser ét aktiv med henblik på forpligtelsen, og at det ikke praktisk eller 

økonomisk er muligt for leverandøren at opfylde kontrakten med andre aktiver eller alternati-

ver.  

 

Ad. 2) Kontrakten overdrager brugsretten til aktivet fra leasinggiver til leasingtager, hvis en af 

tre betingelser er opfyldt:  

 

1. ”Køberen har muligheden for eller retten til at drive aktivet eller anvise andres drift af 

aktivet på en måde, som køberen bestemmer, og køberen opnår eller kontrollerer mere end 

en uvæsentlig del af aktivets produktion eller øvrige anvendelighed.  

2. Køberen har muligheden for eller retten til at kontrollere den fysiske adgang til det under-

liggende aktiv, og køberen opnår eller kontrollerer mere end en uvæsentlig del af aktivets 

produktion eller øvrige anvendelighed.  

3. De foreliggende forhold og omstændigheder indikerer, at det er meget usandsynligt, at en 

eller andre parter end køber vil aftage mere end en uvæsentlig del af den produktion eller 

øvrig anvendelighed, som hverken kontraktligt er fastsat til hver produceret enhed eller 

svarende til de aktuelle markedspriser til hver produceret enhed på tidspunktet for leve-

ring af de producerede enheder.”36 

2.4.3 Anvendelsesområder 

Som hovedregel omfatter den regnskabsmæssige behandling af IAS 17 alle former for leasing-

kontrakter, dog med undtagelse af følgende to typer:37 

 

1. ”Lease agreements for minerals, oil, natural gas, and similar regenerative resources”  

                                                        
36 IFRIC 4, punkt 9  
37 IAS 17, punkt 2  
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2. ”Licensing agreements for films, videos, plays, manuscripts, patents, copyrights, and simi-

lar items” 

 

Yderligere finder standarden ikke anvendelse ved følgende:  

 

1. property held by lessees that is accounted for as investment property for which the lessee 

uses the fair value model set out in IAS 40  

2. investment property provided by lessors under operating leases (see IAS 40)  

3. biological assets held by lessees under finance leases (see IAS 41)  

4. biological assets provided by lessors under operating leases (see IAS 41). 

2.4.4 Leasingperiode 

Efter IAS 17 defineres leasingperioden, som den uopsigelige periode i hvilken leasingtageren 

har forpligtet sig til at lease aktivet. Perioden omfatter tillige yderligere perioder med eller uden 

særskilt betaling, som leasingtager har ret til at fortsætte med at lease aktivet, når det ved kon-

traktens indgåelse er sandsynligt, at leasingtager udnytter denne ret.  

2.4.5 Finansiel leasing 

I indeværende og efterfølgende afsnit redegøres der for kriterierne og definitionerne ved be-

handlingen af de to leasingtyper efter IAS 17, operationel leasing og finansiel leasing. En lea-

singkontrakt er defineret som finansiel leasing, hvis al risiko er overgået til leasingtager. Opfyl-

der en kontrakt ikke dette krav, er der tale om operationel leasing.  

 

IAS 17 definerer finansiel leasing som:  

 

”A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to 

ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred.”38 

 

I definitionen indgår der både risici og fordele. Risikoen defineres ved eksempelvis tab ved ledig 

kapacitet, teknologisk forældelse og varierende rentabilitet. Fordele vedrører muligheden for 

gevinst ved værdistigning på aktivet. 

                                                        
38 IAS 17, punkt 4 
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Finansiel leasing kan tilnærmelsesvis sidestilles med et lånefinansieret køb, da alle risici og for-

dele tilfalder leasingtager. Forskellen mellem et lånefinansieret køb og finansiel leasing er dog, 

at leasingtager ikke har den juridiske ejendomsret over aktivet.  

 

Følgende punkter er indikationer på, at der er tale om en finansiel leasingkontrakt: 

 

1. Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved slutningen af leasingperio-

den 

2. Leasingtager har ret til at købe aktivet til en pris, som forventes at være tilstrækkelig la-

vere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved lea-

singaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet  

3. Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendoms-

retten ikke overføres (typisk 75 % eller mere af aktivets økonomiske levetid) 

4. Nutidsværdien af minimumsbetalingerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som mini-

mum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi (typisk hvis nutidsværdien af 

minimumleasingydelserne i aftalen udgør 90 % eller mere af aktivets dagsværdi) 

5. Det leasede aktiv er så specialiseret, at alene leasingtager kan anvende det, medmindre 

der bliver foretaget væsentlige ændringer 

6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af leasingtager. 

 

Er blot en af ovenstående indikationer opfyldt, er der overvejende sandsynlighed for, at kon-

trakten skal klassificeres som finansiel leasing. Der henvises til beslutningstræet i bilag 4, som 

indeholder ovenstående punkter, og som hjælper med at vurdere, hvorvidt en kontrakt er fi-

nansiel eller operationel.  

 

I henhold til IAS 17 er det substansen af kontrakten, frem for selve kontrakttypen, som vurde-

rer, om der er tale om finansiel leasing frem for operationel leasing. Vurderingen af kontrakten 

giver i praksis anledning til en række udfordringer, hvilket typisk ender ud i, at klassifikationen 

foretages på grundlag af en subjektiv vurdering af kontraktens indhold. Dette medfører et øget 
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fokus på regnskabsstandarden og dens præcisering af den regnskabsmæssige behandling, hvil-

ket kan medføre mindre sammenlignelige årsregnskaber, da operationel leasing ikke indregnes 

i balancen.  

2.4.5.1 Indregning 

Ved leasingaftalens påbegyndelse skal det finansielt leasede aktiv indregnes som et aktiv og 

forpligtelse i balancen. Ved første indregning måles aktivet til kostpris, der opgøres som den 

laveste værdi af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumslea-

singydelserne. Den implicitte rente i leasingkontrakten anvendes som diskonteringsfaktoren 

ved beregning af nutidsværdien af minimumsleasingsydelsen.  

 

Minimumsleasingsydelser 

Minimumsleasingydelsen er i henhold til IAS 1739 defineret som den ydelse, leasingtager er el-

ler kan blive forpligtet til at betale til leasinggiver i leasingkontraktens aftalte periode. Dette er 

eksklusive omkostninger til skatter, service, afgifter samt betingede leasingydelser.40 

 

Leasingkontrakten kan indeholde en købsoption, hvor leasingtager kan købe aktivet ved kon-

traktens udløb. Såfremt prisen for optionen forventes at være lavere end dagsværdien på tids-

punktet, hvor det er sandsynligt at købsoptionen gennemføres, vil minimumsleasingydelse om-

fatte minimumsleasingydelserne samt ydelser relateret til udnyttelsen af optionen frem til kon-

traktens udløb.  

 

Betingede leasingydelser 

Leasingkontrakten indeholder som oftest betingede leasingydelser, også kaldet variable lea-

singydelser, da disse ikke er faste og kan variere efter kontraktens indgåelse. De betingede lea-

singydelser kan være baseret på fremtidig omsætning, et prisindeks, markedsrenten f.eks., en 

valutakurs m.fl.  

 

                                                        
39 IAS 17, punkt 4 
40 Der redegøres herfor i næste afsnit 
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De betingede leasingydelser medregnes ikke i leasingydelsen, da det ikke er muligt at måle dem 

præcist, og de indregnes dermed ikke i balancen. De betingede leasingydelser indregnes i re-

sultatopgørelsen som en omkostning i den periode, hvor omkostningen realiseres.  

2.4.5.2 Efterfølgende måling 

Finansielt leasede aktiver skal efterfølgende måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- 

og nedskrivninger. Ved efterfølgende måling skal leasingaktivet indregnes og måles på lige vil-

kår med tilsvarende aktiver, som selskabet har ejendomsretten til. Leasingaktivet skal efter før-

ste indregning afskrives lineært hen over leasingperioden, og aktivet skal afskrives fuldt ud 

over leasingperioden, hvis aktivet skal tilbageleveres ved aftalens ophør. Er det sandsynligt, at 

selskabet overtager aktivet ved kontrakten udløb, kan aktivet afskrives over den økonomiske 

levetid. 41 

Afskrivningerne indregnes som en særskilt post i resultatopgørelsen, samtidig med at værdien 

af aktivet reduceres i balancen. Afskrivningerne viser værdiforringelsen, som tilgår aktivet ved 

brugen. Der skal dog tages højde for andre hændelser, som kan værdiforringe aktivet. Dette 

skal løbende vurderes via nedskrivningstest. 42 

 

Ved efterfølgende måling af leasingforpligtelsen skal denne mindskes med den minimusleasin-

gydelse, som betales årligt, afhængigt af antal terminer. Ydelsen vil bestå af renter og afdrag i 

lighed med et annuitetslån, der blev optaget i banken. Ifølge IAS 17 indregnes renten som en 

finansiel omkostning i resultatopgørelsen, og afdragene reducerer restgælden i balancen. 43 

Afskrivningerne på aktivet er sjældent identisk med afdraget på forpligtelsen, hvorfor der ved 

regnskabsperiodens afslutning vil være en difference. Som oftest vil værdien af aktivet og for-

pligtelsen kun være identisk ved leasingperiodens begyndelse og afslutning. Differencen opstår 

af amortiseringsprincippet, hvor renterne er størst i begyndelsen og derefter faldende, modsat 

afdragene. Dette ses i eksemplet i afsnit 2.4.5.4. 

2.4.5.3 Præsentation 

Ifølge IAS 17 skal følgende oplysninger omkring det finansielt leasede aktiv oplyses i relevant 

note i regnskabet: 

                                                        
41 IAS 17, punkt 27 
42 IAS 17, punkt 30 
43 IAS 17, punkt 25 
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 Oplysning af samlet regnskabsmæssig nettoværdi af hver aktivkategori på balancedagen 

 Oplysninger om de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen samt 

nutidsværdien heraf for følgende perioder:  

o Mindre end 1 år 

o Mellem 1 og 5 år 

o Mere end 5 år 

 Oplysninger af de betingede leasingydelser, der er indregnet som omkostninger i resul-

tatopgørelsen 

 Oplysning om samlede fremtidige minimumsleasingydelser, som forventes pålagt i hen-

hold til den uopsigelige kontrakt på balancedagen  

 Oplysning med generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, som 

kan dække følgende:  

o Grundlag for opgørelse af betingede leasingydelser 

o Eksistensen af og vilkårene for forlængelse eller købsoption og betingelser for 

prisstigninger 

o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder ved indgåede leasing-

ordninger. 

 

Endvidere, hvis der er notekrav ifølge øvrige regnskabsstandarder, finder disse ligeledes an-

vendelse på leasingtagers årsrapport.  

2.4.5.4 Eksempel på indregning og måling 

I følgende eksempel tager vi udgangspunkt i, at en virksomhed har indgået en finansiel leasing-

kontrakt. Eksemplet tager udgangspunkt i data anvendt i afsnit 2.11.44 Fra ovenstående gen-

nemgang af finansiel leasing er det efter IAS 17 påkrævet, at det leasede aktiv og den tilhørende 

forpligtelse skal indregnes i balancen.  

 

                                                        
44 Eksemplet er simplificeret og viser ikke præsentationen i noten og tilhørende oplysningskrav.  
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I afsnit 2.1.1 beregnede vi renten til 7,93 % på baggrund af dagsværdien og de totale minimums-

leasingydelser, hvilket vil blive anvendt i dette eksempel. Eksemplet indeholder ingen startom-

kostninger. Afskrivningsperioden er den korteste af aktivets brugstid eller leasingperioden. I 

dette eksempel er brugstiden på 4 år og leasingperioden på 5 år, hvorfor brugstiden anvendes 

til beregning af afskrivningerne.  

 

𝐴𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 =  
1.000.000 𝑘𝑟.

4 å𝑟
 → 𝐴𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 250.000 𝑘𝑟. 𝑝𝑟. å𝑟 

 

I nedenstående eksempel ses det, at leasingaktivet er indregnet som et anlægsaktiv til den vur-

derede dagsværdi på 1.000.000 kr. Tilsvarende er leasinggælden indregnet under passiverne. 

I resultatopgørelsen indregnes afskrivninger og renter. Den årlige renteomkostning er bereg-

net med 7,93 % af restgælden og afdraget består af den årlige leasingydelse på 250.000 kr., 

fratrukket årets renter. Det leasede aktiv afskrives med 250.000 kr. årligt og er dermed fuldt 

afskrevet efter brugstiden på 4 år.  

 

 

 

Leasinggælden indregnes i passiverne som henholdsvis kort- og langfristede aktiver i passi-

verne. I tabellen til højere ses fordelingen af leasinggælden. Forde-

lingen svarer til leasinggælden og afdraget i ovenstående tabel.  

Leasingforpligtelsen afdrages efter kontraktperioden på 5 år, og 

strækker sig dermed et år mere end afskrivningsperioden, som føl-

ger levetiden.  
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I ovenstående eksempel er resultatpåvirkningen 1.250.000 kr. fordelt henover 5 år og fordelt 

som 1.000.000 kr. i afskrivninger og 250.000 kr. i renter.  

2.4.6 Operationel leasing 

Som nævnt i punkt 1.3.2 omfatter operationel leasing enhver leasingaftale, som ikke er finansiel 

leasing. En operationel leasingkontrakt har karakter af en almindelig huslejekontrakt og består 

i sin enkelthed af én samlet ydelse og opdeles ikke på renter og afdrag. Jf. IAS 17 defineres op-

erationel leasing således:  

 

”An operating lease is a lease other than a finance lease”45 

 

I punkt 2.4.5 nævner vi beslutningstræet, som hjælper med at vurdere en leasingkontrakt. Så-

fremt ingen af punkterne i beslutningstræet gør sig gældende, vil kontrakten være operationel. 

Modsat finansiel leasing ligger risici og fordele hos leasinggiver, da de ejer rettighederne over 

aktivet.  

2.4.6.1 Regnskabsmæssig behandling og præsentation 

Den regnskabsmæssige behandling af operationel leasing er betydelig lettere end ved finansiel 

leasing. Den kontraktuelle leasingforpligtelse fra operationel leasing indregnes ikke i balancen, 

men forpligtelsen oplyses blot som en note i årsrapporten. Leasingydelsen indregnes lineært 

som en omkostning i resultatopgørelsen over den periode, som leasingaftalen strækker sig 

over, medmindre en anden metode tilnærmelsesvis udløser samme effekt. Omkostninger til 

vedligeholdelse og forsikring indregnes i resultatopgørelsen i den regnskabsperiode, omkost-

ningen vedrører.  

 

Da operationel leasing ikke indregnes i balancen, giver det regnskabsbruger et behov for en 

række oplysninger i noten omkring omfanget af leasingkontrakten.  

 

I henhold til IAS 17 skal følgende noteoplysninger gives i leasingtagers årsrapport:46 

 

                                                        
45 IAS 17, punkt 4 
46 IAS 17, punkt 35 
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 Oplysning om de samlede fremtidige uopsigelige minimumsleasingydelser på balance-

dagen for følgende perioder: 

o Mindre end 1 år 

o Mellem 1 og 5 år 

o Mere end 5 år 

 Oplysning om de samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modta-

get i henhold til uopsigelige fremlejekontrakter på balancedagen  

 Oplysning om indregnede leasingomkostninger i regnskabsperioden opdelt på mini-

mumsleasingydelser og betingede leasingydelser  

 Oplysning med generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, som 

kan dække følgende:  

o Grundlag for opgørelse af betingede leasingydelser 

o Eksistensen af og vil kårene for forlængelse eller købsoption og betingelser for 

prisstigninger 

o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder ved indgåede leasingord-

ninger. 

 

Det ses endvidere af ovenstående, at der ikke er krav ifølge IAS 17 om, at leasingtager skal be-

regne nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.  

2.4.6.2 Eksempel på indregning og måling af operationel leasing 

Følgende eksempel tager udgangspunkt i samme datagrundlag som anvendt i afsnit 2.1.1, hvor 

leasingydelsen udgør 250.000 kr. årligt. Leasingydelsen indregnes lineært i resultatopgørelsen 

i takt med, at denne forfalder. For noteoplysningen er det illustreret, hvornår de fremtidige lea-

singydelser forfalder i overensstemmelse med IAS 17, punkt 35.  
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2.4.7 Grundlag for ændring - kritik af IAS 17  

Udarbejdelsen af den nye regnskabsstandard skyldes, at den daværende leasingstandard IAS 

17 var underlagt megen kritik, grundet især den manglende indregning ved operationel leasing.  

Kritikken opstod i takt med at leasing blev, og er, en større del af virksomhedernes finansie-

ringsform end tidligere. Kritikken bunder i regnskabsbrugers manglende oplysning omkring 

leasing i årsregnskabet samt manglende informationsværdi, da disse ikke indregnes i balan-

cen.47    

 

IASB og FASB udarbejdede tilbage i 2009 et Discussion Paper48 (herefter DP). Det udarbejdede 

DP havde til formål, indledningsvist, at se på væsentlige komponenter til en regnskabsstandard 

for leasing samt at diskutere nogle af de væsentlige kritikpunkter, som en eventuel ny standard 

måtte imødegå.49 

 

Regnskabsstandarden er blevet kritiseret for at fejle i forhold til regnskabsbrugers informati-

onsbehov, herunder særligt på følgende forhold:50  

 

a. Mange regnskabsbrugere mener, at operationel leasing bør indregnes i aktiver og pas-

siver, således at den regnskabsmæssige behandling af leasing er ensartet. På nuværende 

tidspunkt forsøger regnskabsbrugerne at reformulere årsregnskaberne, for at den nød-

vendige informationsværdi fremstår.  

b. Forskellige metoder for den regnskabsmæssige behandling af leasing medfører en be-

grænset sammenlignelighed på tværs af selskabernes årsregnskaber, da ensartede 

transaktioner kan blive behandlet meget forskelligt.  

c. IAS 17 gav mulighed for at strukturere transaktionerne således, at de kan klassificeres 

efter den regnskabsmæssigt mest optimale metode for selskabet. Hvis leasingkontrak-

ten klassificeres som operationel leasing, vil finansieringen ikke blive indregnet i balan-

cen, hvilket kan være svært for regnskabsbrugerne at forstå. 

 

                                                        
47 Discussion Paper, punkt 1.2 
48 Discussion Paper indleder omkring problemstillinger omkring en specifik standard 
49 Discussion Paper, punkt IN1 
50 Discussion Paper, punkt 1.13 
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Revisorer og regnskabsaflæggere har ligeledes kritiseret IAS 17 for dens kompleksitet ved de-

fineringen af skillelinjen mellem en operationel og finansiel leasingkontrakt. Dette bunder i den 

subjektive vurdering, som det medfører at definere kontrakten.51   

 

Andre kritikkere af IAS 17 har argumenteret for, at standarden er mangelfuld. I særdeleshed 

følgende:52  

 

a. Ved indgåelsen af en leasingkontrakt opnår leasingtager en væsentlig værdi ved at have 

brugsretten til aktivet, hvilket er et af IASB’s elementer i definitionen af et aktiv. Derud-

over optages en lignende forpligtelse i form af fremtidige leasingydelser, som ligeledes 

opfylder definitionen for en forpligtelse. Såfremt det vurderes, at kontrakten ikke opfyl-

der kriterierne for finansiel leasing, skal den klassificeres som operationel leasing, hvor-

ved hverken aktivet eller den tilhørende forpligtelse indregnes i balancen, hvilket med-

fører uoverensstemmelse med IASB’s begrebsramme. 

b. Der er væsentlige og øgede forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling af lea-

sing og andre kontraktuelle kontrakter. Dette har medført en inkonsistent regnskabs-

mæssig behandling af kontrakter, som opfylder definitionen af leasing samt øvrige kon-

trakter, som ikke gør. 

 

US Securities and Exchange Commission (også kendt som SEC) udarbejdede i 2005 en rap-

port53, som understøtter ovenstående punkter. Rapporten viste, at der er omkring 1.250 milli-

arder USD, som ikke indregnes i balancen, da disse vises som operationel leasing.54 I forbin-

delse med rapporten anbefalede SEC, at ISAB og FASB skulle gå sammen i et samarbejde og 

genoverveje regnskabstandarden eller udarbejde en ny.55  

 

                                                        
51 Discussion Paper, punkt 1.13 
52 Discussion Paper, punkt 1.14 
53 Discussion Paper, punkt 1.15. Rapporten hedder: “Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of 
the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and 
Transpar- ency of Filings by Issuers”. 
54 https://www.sec.gov/news/studies/soxoffbalancerpt.pdf - Side 4 
55 Discussion Paper, punkt 1.15. 
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Formålet med at udarbejde IFRS 16 er dermed at udarbejde en regnskabsstandard, som i højere 

grad vil skabe sammenlignelige regnskaber og imødekomme kritikken vedrørende klassifika-

tionen af leasingkontrakter.  

2.5 IFRS 16 

Den 13. januar 2016 blev den nye leasingstandard IFRS 16 vedtaget af IASB. IFRS 16 har effekt 

på regnskabsår, der begynder pr. 1. januar 2019, og erstatter den tidligere standard IAS 17 samt 

fortolkningsbidragene IFRIC 4, SIC 15 og SIC 27. IFRS 16 omhandler den regnskabsmæssige 

behandling af leasingkontrakter i leasingtagers og leasinggivers årsregnskab og har til formål 

at oplyse om principperne for indregning, måling, præsentation og oplysningskrav for kontrak-

terne.  

Konsekvensen af IFRS 16 er væsentlig for leasingtager, eftersom alle leasingkontrakter, med 

undtagelse af de i afsnit 2.4.3 nævnte, skal indregnes i balancen på samme måde som ved finan-

siel leasing efter IAS 17.  

 

IFRS 16 identificerer leasing således: 

 

”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.”56 

 

En kontrakt er en leasingkontrakt, når kontrakten overdrager retten til at kontrollere brugen 

af et identificeret aktiv over en periode af tid mod en betaling som modydelse.   

 

Ovenstående definition understreger fire elementer, som er med til at identificere leasing. Be-

greberne ”identificeret aktiv”, ”periode af tid” samt kontrolelementet vil blive beskrevet nær-

mere i de efterfølgende afsnit. Det vurderes, at ”betaling som modydelse” er selvsigende, og 

ikke behøver yderligere forklaring.  

 

Beslutningstræet i bilag 5 kan anvendes til vurdering af, om en kontrakt indeholder leasing.  

                                                        
56 IFRS 16, punkt 9 
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2.5.1 Retten til at kontrollere aktivet 

Ifølge IFRS 16 skal et af følgende to forhold være opfyldt, før det kan anses, om leasingtager har 

retten til at kontrollere det leasede aktiv:  

 

1. Ret til at bestemme brugen af aktivet i leasingperioden 

2. Ret til at opnå alle væsentlige økonomiske fordele fra aktivet i leasingperioden57 

 

Den første betingelse er, at leasingtager skal have retten til at styre, hvordan og hvad aktivet 

skal benyttes til i kontraktperioden. Dette benævnes ligeledes right-of-use aktiv (ROU). For at 

vurdere om kunden har retten til at styre aktivet, skal kundens beslutningsrettigheder (deci-

sion-making), tages i betragtning. Beslutningsrettigheder er kundens ret til at ændre på akti-

vets formål. En beslutningsrettighed kunne være, at kunden har ret til at ændre typen af out-

puttet, tidspunktet for produktionen eller, hvor outputtet produceres. Det kan eksempelvis 

være at bestemme en lastbils destination. Disse rettigheder karakteriserer, at kunden har ret-

tigheden til at kontrollere aktivet.58 

 

Den anden betingelse vedrører de økonomiske fordele forbundet med aktivet i brugsperioden. 

De økonomiske fordele dækker både over det primære output og eventuelle biprodukter, som 

aktivet producerer. De økonomiske fordele kan komme af enten direkte brug af aktivet eller 

ved eksempelvis udlejning til tredjepart.  

 

Ved vurderingen af om leasingtager har ret til alle økonomiske fordele, skal der tages højde for 

eventuelle begrænsninger, som kan forekomme i kontrakten. Dette kan eventuelt gøre sig gæl-

dende ved leasing af en lastbil, hvor kilometerbegrænsningen er sat til 300.000 km. I så fald er 

det kun de økonomiske fordele i denne periode og ikke hele lastbilens økonomiske levetid, man 

skal forholde sig til.  

2.5.2 Et identificeret aktiv 

For at vurdere, hvorvidt en leasingkontrakt indeholder et specifikt aktiv, er der efter IFRS 16 to 

måder, at vurdere det på. Den første og mest anvendelige er, at aktivet specifikt er beskrevet i 

                                                        
57 IFRS 16, Appendiks B, paragraf  B24 
58  IFRS 16, Appendiks B, paragraf B24-B26 
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kontrakten. Aktivet skal eksplicit specificeres i kontrakten med eventuelle oplysninger om ak-

tivet. Aktivet kan dog også specificeres indirekte på tidspunktet, hvor aktivet er gjort tilgænge-

lig for leasingtager.59  

 

Den anden mulighed ser på leasinggivers mulighed for at substituere aktivet i dets brugstid. 

Hvis aktivet blot kan ombyttes af leasinggiver, kan der ikke argumenteres for, at der er tale om 

et specifikt aktiv. Retten til at ombytte aktivet er essentielt, hvis følgende to betingelser er op-

fyldt:60 

1. Det er praktisk muligt for leasinggiver at ombytte til alternative aktiver under hele lea-

singperioden, eksempelvis hvis alternative aktiver er tilgængelige, og kan fremskaffes af 

leverandøren inden for rimelig tid. 

2. Det vil være økonomisk fordelagtigt for leasinggiver at ombytte aktivet, hvis de økono-

miske fordele overstiger økonomiske omkostninger.  

 

Har leasinggiver ret eller pligt til at udskifte aktivet grundet en bestemt begivenhed eller på en 

bestemt dato, vil retten eller forpligtelsen til at ombytte aktivet ikke antages for væsentlig, da 

leverandøren ikke har praktisk mulighed for udskifte aktivet på ethvert tidspunkt i leasingpe-

rioden. 61 

 

Er der tale om ombytning af aktivet i forbindelse med reparation, vedligeholdelse eller tekniske 

opdateringer, antages dette ikke for en væsentlig ret til at kunne ombyttet aktivet, da leasing-

tager skal have et funktionsdygtigt aktiv i leasingperioden.62 

 

Hvis det ikke umiddelbart er muligt fastslå, om leasinggiver har en væsentlig ret til at udskifte 

aktivet, skal man ifølge IFRS 16 antage, at dette ikke er tilfældet.63  

                                                        
59 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B13 
60 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B14 
61 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B15 
62 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B18 
63 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B19 
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2.5.3 Leasingperioden 

Leasingperioden efter IFRS 16 er meget lig leasingperioden efter IAS 17, og defineres som den 

uopsigelige periode, som leasingtager har indgået i kontrakten. Ligeledes skal en eventuel op-

tion indgå i leasingperioden, såfremt denne forventes anvendt til at forlænge eller forkorte lea-

singperioden.64 

 

Ved vurdering af om det er sandsynligt, at leasingtager vil udnytte eller ikke udnytte optionen, 

skal der tages hensyn til, om leasingtager har et økonomisk incitament til at kunne udnytte op-

tionen, og følgende punkter skal indgå i overvejelserne.65 

 

 Hvordan er optionen prisfastsat – er det en fordelagtig pris, der skal betales i forlængel-

sesperioden?  

 Hvad er prisen for at udnytte en option til at opsige aftalen før tid?  

 Hvad er omkostningerne ved at opsige før tid og aflevere aktivet i den nuværende stand?  

 Er der lavet væsentlige ændringer på aktivet for leasingtagers regning, som leasinggiver 

ikke skal betale, eller skal der retableres indretning af lejede lokaler, der er meget dyre 

at retablere?  

 Hvor væsentligt er aktivet for leasingtagers virksomhed, fx en meget væsentlig produk-

tionsejendom?  

 Leasingtagers historik i forhold til leasingperioder på lignende aktiver (leasede og 

købte)?  

 Hvor kort er den uopsigelige leasingperiode i forhold til etableringsomkostningerne el-

ler genanskaffelsesomkostningerne? 

 

Ovenstående punkter er blot eksempler, og vurderingen af leasingperioden skal altid være en 

helhedsvurdering.  

 

Ved IFRS 16 skal leasingperioden løbende revurderes og ikke kun vurderes ved kontraktens 

indgåelse, som det blev efter IAS 17. Revurderingen tager højde for udnyttelse af optioner, som 

                                                        
64 IFRS 16, punkt 18 
65 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B37 
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ikke var sandsynlige ved kontraktens indgåelse, for eksempel forlængelse, som ikke var økono-

misk mulig. Hvis optionen om forlængelse eller forkortelse træder i kraft, skal leasingperioden 

revurderes.66   

2.5.4 Indregning 

Ifølge IFRS 16 skal indregningen ske på dagen, hvor leasingaftalen træder i kraft, det vil sige 

den dag leasingaktivet leveres. Leasingtager skal indregne en forpligtelse og et leasingaktiv i 

selskabets balance den dag, hvor aftalen træder i kraft.67 

 

Aktivet indregnes første gang i balancen til kostpris. Kostprisen består af den samlede tilbage-

diskonterede leasingydelse (leasingforpligtelsen) inklusive eventuelle leasingydelser betalt 

ved indgåelsen samt skønnede bortskaffelsesomkostninger og direkte omkostninger forbundet 

med aftalen. I kostprisen fratrækkes eventuelle modtagne leasing incitamenter (lease incenti-

ves).  

 

Forpligtelsen indregnes første gang til nutidsværdien af leasingydelserne. Nutidsværdien be-

regnes ved en tilbagediskontering af leasingydelserne med den interne rente som diskonte-

ringsfaktor. Alternativt kan virksomhedens marginale lånerente anvendes, hvis den interne 

rente ikke er oplyst eller kan opgøres med rimelighed.68 

 

Fremtidige leasingydelser (minimumsleasingydelser) består efter IFRS 16 af følgende: Kon-

stante ydelser, variable ydelser, som afhænger at et indeks eller en rente som for eksempel 

LIBOR, forventede beløb betalt af leasingtager under definitionen residual værdigarantier69, 

udnyttelseskursen ved en eventuel købsoption eller bødebetalinger ved en eventuel afbrydelse 

af leasingkontrakten. De variable leasingydelser (betingede leasingydelser) indregnes til det 

indeks eller den rente, som ydelsen blev målt til ved kontraktens indgåelse. Variable ydelser, 

som ikke er afhængige af en specifik rente eller et specifikt indeks, skal indregnes i resultatop-

gørelsen, i takt med at disse forfalder, da de før forfaldstidspunktet ikke kan måles pålideligt.    

                                                        
66 IFRS 16, punkt 20-21 
67 IFRS 16, punkt 24 
68 IFRS 16, punkt 27 
69 Der henvises til bilag 1 for definition af residual værdigarantier 
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2.5.5 Undtagelser for indregning 

Som udgangspunkt skal alle leasingaftaler indregnes i balancen efter IFRS 16. Dog har IASB 

udarbejdet to praktiske undtagelser, da man vil afbøde de situationer, hvor de praktiske byrder 

skønnes at være større end fordelene ved indregningen. De to undtagelser er kortfristede lea-

singkontrakter og low-value-leasingkontrakter.   

2.5.5.1 Kortfristede leasingkontrakter 

Kortfristede leasingkontrakter defineres som kontrakter med en leasingperiode på mindre end 

12 måneder fra kontraktstart. Indeholder leasingkontrakten en købsoption, vil det ikke være 

muligt at klassificere kontrakten som kortfristet. Vurderingen af leasingperioden skal ske på 

lige vilkår, som beskrevet i afsnit 2.4.3. 

Benyttes undtagelsen om kortfristede leasingkontrakter er det et valg af regnskabspraksis, 

hvorfor den skal anvendes konsekvent for hver kategori af aktiver, eksempelvis på kopimaski-

ner, pc’er osv.  

Indregning af kortfristede leasingkontrakter skal ske på samme vilkår som operationel leasing 

efter IAS 17. Leasingydelsen indregnes lineært som en omkostning i resultatopgørelsen over 

den periode, som leasingaftalen strækker sig over. Leasingaktivet og gælden indregnes ikke i 

balancen, men oplyses blot i noterne. Noten skal oplyse om årets omkostninger, resterende lea-

singforpligtelse, og det skal eksplicit nævnes, at undtagelsen er anvendt.  

2.5.5.2 Low-value-kontrakter 

Low-value-kontrakter er defineret som kontrakter, der omhandler aktiver af lav værdi. IFRS 16 

specificerer ikke yderligere begrebet lav værdi. IASB ønskede derfor en regel herom, så det 

kunne sikres, at begrebet ville få samme virkning i alle virksomheder uanset størrelsen. IASB 

har derfor fastsat en grænse på low-value-kontrakter på USD 5.000 eller mindre, svarende til 

ca. 30.000 DKK.70 Aktivet skal vurderes på baggrund af nyprisen, uanset om det leasede aktiv 

måske er brugt. Et aktiv med lav værdi kan være pc, tablets, telefoner og kontormøbler. Ved 

vurderingen tages der udgangspunkt i hver enkelt leasingkontrakt, men vurderingen kræver 

en gennemgang af de underliggende aktiver i kontrakten, blandt andet for at kontrollere, om 

det enkelte aktiv kan stå alene eller ej. Et aktiv kan ikke vurderes som low-value, hvis det af-

hænger af - eller brugen af aktivet er tætforbundet med - andre aktiver, medmindre aktiverne 

                                                        
70 IASB, IFRS 16, Basis for conclusion, punkt BC100 
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tilsammen ikke overstiger beløbsgrænsen. Et aktiv kan kun vurderes som værende low-value, 

hvis virksomheden kan opnå fordele af aktivet særskilt eller sammen med andre aktiver, som i 

forvejen er til rådighed for virksomheden.71  

 

Benyttes undtagelsen om low-value-aktiver, skal low-value-aktivet indregnes på samme måde 

som kortfristede aktiver, hvorfor der henvises til ovenstående beskrivelse.  

2.5.6 Efterfølgende måling 

Efterfølgende måling af leasingaktivet sker til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-

skrivninger, også kaldet kostprismodellen. Kostprismodellen anvendes, såfremt en anden vær-

diansættelsesmodel efter IAS 16 ikke vurderes relevant. Dette følger regnskabspraksis for til-

svarende aktiver, som virksomheden ejer, og behandles derfor i enhver henseende på lige vil-

kår som et ejet anlægsaktiv. Den indregnede kostpris reduceres ved de lineære afskrivninger 

og eventuelle nedskrivninger, som foretages via obligatoriske nedskrivningstests. Af- og ned-

skrivninger omkostningsføres i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Er det ikke sand-

synligt, at leasingtager udnytter sin købsoption, og dermed tilbageleverer aktivet ved leasing-

periodens udløb, skal aktivet afskrives over den korteste periode af kontraktens løbetid eller 

økonomiske levetid. Leasingtager vil ved kontraktens udløb ikke have en restværdi (scrap-

værdi) som ved de ejede aktiver, da aktivet tilbageleveres til leasingiver.   

 

En væsentlig forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 er kravet omkring revurdering. En leasingkon-

trakt skal løbende revurderes efter IFRS 16, hvorimod en ændring ved IAS 17 skulle betragtes 

som en ny aftale.  

 

IFRS 16 forudsætter, at en ændring i leasingaftalen skal medføre revurdering, dog foreskriver 

standarden ikke, hvor ofte der skal ske revurdering. Sker der ændringer til leasingperioden, 

eller vælger leasingtager at revurdere en mulig købsoption, skal der ske revurdering af leasing-

forpligtelsen. Yderligere skal der ske revurdering, hvis der er ændringer til pengestrømme som 

følger af variable leasingydelser, der ændres af en rente eller et indeks i forhold til første ind-

regning. Restforpligtelsen revurderes til den fremtidige leasingydelse med en revurderet dis-

konteringsfaktor.  

                                                        
71 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B3-B8 
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Kostprisen skal ligeledes tilpasses den regulering, som opstår, hvis leasingforpligtelsen revur-

deres. 72 

2.5.7 Præsentationskrav og noteoplysninger 

Et af kritikpunkterne af IAS 17 var manglende gennemsigtighed i leasingtagers årsrapport, hvil-

ket IASB i forbindelse med vedtagelsen af IFRS 16 har justeret ved at udvide præsentations- og 

notekrav i leasingtagerens årsrapport.  

 

Leasingaktivet skal præsenteres særskilt fra virksomhedens andre aktiver. Vælges det ikke at 

oplyse aktivet særskilt, skal følgende oplyses: 

 

1. Leasingaktivet inkluderes på samme linje som dets øvrige aktiver, som var det leasing-

tager, der besidder ejendomsretten 

2. I noten oplyses det, hvilken linje i balancen som indeholder leasingaktivet, og hvilket 

beløb leasingaktivet indgår med.  

 

Leasingforpligtelsen skal ligeledes præsenteres særskilt i balancen, medmindre det vælges at 

oplyse forpligtelsen sammen med andre finansielle forpligtelser. I så fald skal der er i en note 

oplyses om det beløb, forpligtelsen indgår med, og på hvilken linje dette er indregnet i balan-

cen.73  

 

I resultatopgørelsen skal afskrivninger på leasingaktivet præsenteres som afskrivninger, og 

renteomkostninger på forpligtelsen skal præsenteres som finansielle omkostninger. Det er ikke 

et krav, at disse præsenteres særskilt, og kan således indgå i de øvrige linjer i regnskabet.74 

Udover ovenstående præsentationskrav er der yderligere krav til oplysninger i noter, som lea-

singtager skal overholde ifølge IFRS 16. Notekravene er opsat for at forbedre regnskabsbrugers 

forståelse og vurdering af leasingaktivets betydning for virksomheden. I modsætning til IAS 17 

skal leasing udgøre en særskilt note eller sektion i årsrapporten, men det er ikke nødvendigt at 

gengive informationer fra andre noter.75  

                                                        
72 IFRS 16, punkt 29-33 
73 IFRS 16, punkt 47 
74 IFRS 16, punkt 49 
75 IFRS 16, punkt 51-52 
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Følgende punkter skal oplyses i leasingnoten eller indgå i øvrige noter i årsregnskabet:76 

 

a. Oplysning om afskrivningen af aktivet, som fordeles på underliggende klasser af aktiver 

(grunde og bygninger, driftsmateriel etc.) 

b. Oplysning om renteomkostninger i forbindelse med leasingforpligtelsen 

c. Oplysning om den omkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen som en kortvarig 

eller en low-value-leasingkontrakt. Det er ikke et krav, at oplysningen skal indeholde 

omkostninger, der vedrører leasingaftaler med en leasingperiode, der er kortere end én 

måned 

d. Oplysning om de omkostninger, der er indregnet i resultatopgørelsen som variable lea-

singydelser, og der ikke er indregnet som en del af restforpligtelsen 

e. Oplysning om indkomst i året fra subleasingaftaler af aktiver til tredjepart 

f. Oplysning om de totale udgående pengestrømme i forbindelse med leasingaftaler  

g. Oplysning om tillæg til aktiverne 

h. Oplysning om tab og gevinster fra sale-and-leaseback transaktioner77  

i. Oplysning om den endelige værdi af aktivet ultimo regnskabsåret, fordelt på underlig-

gende klasser af aktiver. 

 

Udover ovenstående punkter skal der i lighed med IAS 17 udarbejdes en modenhedsanalyse, 

hvor leasingydelser fordeles på forfald inden for 1 år, mellem 1 – 5 år og over 5 år.78 

 

Til slut skal noten indeholde yderligere kvantitative og kvalitative oplysninger, som vurderes 

nødvendige for at imødekomme regnskabsbrugerens forståelse af påvirkningen på leasingta-

gerens finansielle stilling, pengestrømme og performance. Et eksempel herpå kunne være at 

oplyse om restriktioner eller sikkerhedsstillelser, som er indgået i kontrakten.79 

 

  

                                                        
76 IFRS 16, punkt 53 
77 Nærværende opgave er afgrænset fra sale-and leaseback aftaler, se afgrænsningsafsnittet 1.3 
78 IFRS 16, punkt 58 
79 IFRS 16, Punkt 59 
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3. Analyse 

3.1 Hvad er forskellene på IAS 17 og IFRS 16 

I indeværende afsnit vil vi se nærmere på forskellene mellem IAS 17 og IFRS 16 og analysere 

på, hvilke forskelle implementeringen af den nye standard IFRS 16 har i forhold til den gamle 

IAS 17. Som tidligere nævnt har den nye IFRS 16 standard kun påvirkning på selskaber, som 

aflægger årsregnskab efter IFRS, og især vil standarden påvirke virksomheder med meget ope-

rationel leasing, da dette fremadrettet skal indregnes på balancen.  

I efterfølgende afsnit vil vi udarbejde en komparativ analyse for at illustrere og analysere de 

væsentlige forskelle mellem de to standarder. 

3.1.1 Definitionen af leasingaftalen 

IAS 17 havde til formål at foreskrive, hvordan leasingtager og leasinggiver regnskabsmæssigt 

skulle behandle en leasingkontrakt. Der var ingen specifik definition til vurderingen af, hvorvidt 

kontrakten var en leasingkontrakt, og derfor blev fortolkningsbidraget IFRIC 4 anvendt.   

 

Ifølge IFRIC 4 var det en leasingkontakt, såfremt leasingtager havde overtaget brugsretten over 

aktivet, og at kontrakten omhandlede et specifikt aktiv. Til forskel ses det, at IFRS 16 indeholder 

en specifik definition af, hvornår en aftale kan klassificeres som en leasingkontrakt. Efter IFRS 

16 benyttes begrebet ”det identificerede aktiv”, som ikke adskiller sig væsentligt fra et specifikt 

aktiv under IFRIC 4. Den væsentlige forskel bygger på retten til at kontrollere aktivet, frem for 

kun brugsretten over aktivet. I de efterfølgende afsnit vil vi se nærmere på forskellene mellem 

et specifikt aktiv og det identificerede aktiv samt brugsretten sammenholdt med kontrolretten.   

 

Den væsentlige forskel mellem definitionen af en leasingaftale ses ved, at IASB og FASB har 

udarbejdet en klar definition i IFRS 16-standarden med specifikke krav, som skal være opfyldt, 

for at kontrakten kan klassificeres som en leasingkontrakt. Ved IAS 17 var der ingen klar defi-

nition, og regnskabsaflægger skulle derfor vurdere dette via et efterfølgende udarbejdet for-

tolkningsbidrag.   

 

I nedenstående tabel er det forsøgt at skitsere de mest væsentlige forskelle mellem de to regn-

skabsstandarder. Tabellen vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 
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IAS 17 IFRS 16 

Klassifikation af leasingkontrakten  

- Finansiel 

- Operationel. 

Klassifikation af leasingkontrakten 

- Leasing  

- Undtagelserne - kortfristede og low-value. 

Specifikt aktiv  

- IFRIC 4 (fortolkningsbidrag) 

Det identificeret aktiv 

- En del af vurderingen af, hvorvidt kontrakten inde-

holder leasing. 

Brugsretten 

- Leasingtager skal have retten til at bruge aktivet. 

Kontrolelement 

- Leasingtager skal kunne kontrollere aktivet i kon-

traktperioden 

Leasingperioden 

- Den uopsigelige periode 

- Perioden vurderes ved indgåelsen og revurderes 

ikke 

- Ved ændringer til leasingperioden vil kontrakten an-

ses som værende ny. 

Leasingperioden 

- Den uopsigelige periode 

- Revurderes løbende 

- Udnyttelse af købsoption eller afbrydelse af kon-

trakten før udløb.  

Leasingydelsen 

- Konstante minimumsleasingydelser 

- Beløb som følge af købsoption udnyttes 

- Bøder, såfremt leasingkontrakten afbrydes før tid 

- Garantibeløb, som leasingtager eller en relateret 

part har garanteret over for leasinggiver.  

Leasingydelsen 

- Konstante minimumsleasingydelser 

- Beløb som følge af købsoption udnyttes 

- Bøder, såfremt leasingkontrakten afbrydes før tid 

- Garantibeløb, som leasingtager eller en relateret 

part har garanteret over for leasinggiver 

- Variable leasingydelser, baseret på renter eller in-

deks.  

Oplysningskrav 

- Oplyses i balancen under anlægsaktiver, hvis finan-

siel leasing 

- Indgår i anlægsnoten eller eventualforpligtelses-no-

ten. 

Oplysningskrav 

- Oplyses særskilt eller i noten med specifikt beløb  

- Særskilt leasingnote 

- Flere oplysningskrav i noten. 

 

 

3.1.2 Klassifikationen af leasingkontrakten 

Den mest betydelige ændring mellem IAS 17 og IFRS 16 er bortskaffelsen af leasingkontraktens 

klassifikation. Fra nu af vil alle kontrakter, som opfylder definitionen for en leasingkontrakt, 

blot omtales som en leasingkontrakt. I henhold til IAS 17 opererede man med begreberne fi-

nansiel og operationel leasing, hvoraf det kun var den finansielle kontrakt, som blev indregnet 

i balancen. Fremadrettet skal alle leasingkontrakter indregnes i balancen på lige vilkår, som vi 
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så det efter IAS 17 med finansiel leasing. Dette vil primært få betydning for selskaber med 

mange operationelle leasingkontrakter. 

 

I IFRS 16 standarden har man udarbejdet to undtagelser for indregning i balancen, kortfristede 

og low-value-leasingkontrakter. Det er derfor begrænset, hvad selskaberne kan undgå at ind-

regne i balancen sammenholdt med IAS 17. Dette imødegår kritikpunkterne a og b, som nævnt 

i afsnit 2.4.7.  

IAS 17 blev af regnskabsbrugerne kritiseret for den manglende gennemsigthed og begrænsede 

sammenlignelighed mellem selskabers årsregnskaber, da behandlingen af ensartede transakti-

oner kunne ske vidt forskelligt. Den manglende indregning for operationel leasing medførte 

yderligere, at regnskabsbrugerne måtte reformulere årsregnskabet for at opnå den nødvendige 

informationsværdi.   

 

Kompleksiteten ved defineringen af skillelinjen mellem operationel leasing og finansiel leasing 

efter IAS 17 blev kritiseret af især regnskabsaflæggere og revisorer. Kritikken bundede pri-

mært i den subjektive fortolkning og vurdering, som det medførte ved defineringen af kontrak-

ten, herunder at selskaberne havde mulighed for at strukturere transaktionerne efter den for 

selskabet mest optimale metode. Den subjektive fortolkning ligger i beslutningstræets spørgs-

mål, som det ses i bilag 4. Spørgsmålene kunne fortolkes forskelligt og medføre, at ens transak-

tioner blev behandlet regnskabsmæssigt forskelligt. Disse problemer imødegår IFRS 16 ved at 

have fjernet de to klassifikationer, så selskaberne nu blot skal definere, hvorvidt kontrakten 

indeholder leasing eller ej. Dette kan ske via beslutningstræet i bilag 5. Bekymringerne ved IFRS 

16 er dog, at IASB og FASB har udarbejdet to undtagelser for indregning i balancen, som mulig-

vis kan blive misbrugt. De to undtagelser er som nævnt low-value-aktiver og kortfristede lea-

singkontrakter. Dette er nye begreber efter IFRS 16, men kan dog tilsidesættes med operationel 

leasing efter IAS 17, da disse to undtagelser ikke kræver indregning i balancen.  

 

Low-value-aktiver er leasingaktiver med en nypris værdi på op til 5.000 USD (svarende til ca. 

30.000 kr.). Vælger en virksomhed at udnytte denne undtagelse, skal det ske på lease-by-lease 

grundlag, hvilket vil sige pr. leasingkontrakt og ikke pr. aktiv i kontrakten. Indeholder kontrak-

ten 10 leasingaktiver, som tilsammen overstiger beløbsgrænsen, men hver for sig er under, skal 
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der sker indregning heraf, da vurderingen skal ske samlet for hele kontrakten. Havde en virk-

somhed indgået 10 separate leasingkontrakter, kunne aktiverne betragtes som low-value og 

undtagelsesbestemmelsen kunne derfor anvendes.  

 

Kortfristede leasingkontrakter er defineret ved en kontrakt, som maksimalt strækker sig over 

12 måneder. Det er især for denne undtagelse, at det kan give virksomheden et incitament til 

at udforme kontrakter, så de maksimalt udgør ét år. Dermed undgår virksomheden at indregne 

leasingaktivet og forpligtelsen i balancen. Det må forventes, at leasinggiver vil kræve en højere 

leasingydelse for at kompensere for risikoen forbundet med en kortere kontrakt. Hvis leasing-

tager alligevel forventer at indgå en ny kontrakt vedrørende samme aktiv efter 12 måneder, vil 

de formentlig ikke betale en højere ydelse blot for at undgå indregning i balancen.  

Aktieanalytiker Marcus Bellander fra Nordea er enig i denne betragtning. Han mener ikke, at 

virksomhederne vil udnytte low-value-aktiver eller kortfristede kontrakter. Marcus mener hel-

ler ikke, at det vil have en væsentlig indflydelse hos de store virksomheder, da omkostningerne 

forbundet med spekulationen i henholdsvis low-value og kortfristede aktiver vil være for høje 

i forhold til indtjeningen.80  

 

De kortfristede leasingkontrakter og low-value-aktiver modstrider derfor IASB’s formål med 

IFRS 16, som blandt andet er at bringe flere informationer om leasingkontrakterne ud af no-

terne og ind i balancen. Med disse to undtagelser vil det stadig være muligt for regnskabsaflæg-

geren at undgå indregning i balancen. IASB har lavet en undersøgelse på 17 virksomheder, her-

under primært store virksomheder, for at belyse indvirkningen af low-value-aktiver i deres 

samlede langfristede aktiver og forpligtelser. 14 ud af de 17 virksomheder påpeger at low-va-

lue-aktiver kun vil påvirke deres aktiver og forpligtelser med under 1 %. 4,5 % af de samlede 

aktiver og forpligtelser var den højeste procentdel, som blev besvaret af en virksomhed. De 

store virksomheder i undersøgelsen oplyser ligeledes, at disse low-value-aktiver samlet set 

ville være uvæsentlige for deres regnskab.81  

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at virksomheder underlagt IFRS formentlig 

ikke vil have den store nytte ved undtagelserne, da de samlet set ikke vil være væsentlige for 

                                                        
80 Der henvises til afsnit 3.4.1  
81 IFRS 16, Effects Analysis januar 2016 - Side 39 
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deres regnskab. Samtidig vil der være flere ressourcer og omkostninger forbundet med indgå-

elsen af flere kontrakter end udbyttet fra de afholdte omkostninger. 

3.1.3 Specifikt aktiv mod det identificerede aktiv 

Et specifikt aktiv blev anvendt efter IAS 17, og et identificeret aktiv bliver anvendt efter IFRS 

16. Ved begge begreber ses der på leasinggivers mulighed for at ombytte aktivet i leasingperi-

oden. Såfremt leasinggiver har mulighed for at opfylde kontrakten med andre aktiver, kan der 

ikke være tale om et specifikt aktiv eller et identificeret aktiv. Som oftest vil en leasingkontrakt 

indeholde en klar definition af det leasede aktiv. I praksis ses der heller ingen væsentlig forskel 

på de to begreber. 

Det er derfor vigtigt at se på substansen i kontrakten. En af betingelserne, som skal være op-

fyldt, for at der er substans bag retten til at ombytte et aktiv, er, at det skal være økonomisk 

fordelagtigt for leasinggiver at udskifte aktivet. Dette kan eksempelvis ses, hvis de økonomiske 

fordele overstiger omkostningerne. Det kan dog være svært at vurdere, hvorvidt leasinggiver 

opnår en økonomisk fordel ved ombytning af aktivet, samt om leasinggiver har mulighed for at 

udskifte aktivet inden for rimelig tid. Dette skyldes, at leasingtager kun har kontrakten som 

datakilde. Den store forskel i vurderingen af, hvorvidt en kontrakt indeholder leasing, ses der-

for i vurderingen af, om leasingtager har overtaget kontrollen. Kontrollen over brugsretten gen-

nemgås i afsnit 3.1.4. 

3.1.4 Kontrollen over brugsretten 

Den primære forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 er brugsretten kontra kontrollen. Den nye stan-

dard foreskriver, at der er tale om en leasingkontrakt, såfremt leasingtager har kontrollen over 

aktivet, hvilket betyder, at leasingtager skal have rettighederne til at disponere over aktivet og 

brugen heraf. Leasingtager havde jf. IAS 17 brugsretten, hvis de enten kontrollerede mere end 

en uvæsentlig del af driften eller produktionen. Ifølge IFRS 16 står det klart i definitionen, at 

leasingtager skal have den fulde kontrol over aktivet og dens formål samt modtage de økono-

miske fordele heraf.  

 

Opfylder kontrakten ikke kravet omkring kontrollen over aktivet, vil der efter IFRS 16 i stedet 

være tale om en servicekontrakt. En servicekontrakt omfatter en aftale mellem leasinggiver og 

leasingtager, hvor der ikke overgår en brugsret til et bestemt aktiv, men i stedet retten til at få 

leveret en ydelse i en bestemt periode. Efter den nye standard vil der formentlig komme flere 
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servicekontrakter til, da det fremadrettet vil være sværere at definere, om leasingtager har 

overtaget kontrollen.  

3.1.5 Ændringer til leasingperioden og leasingforpligtelsen   

Det ses af begge regnskabstandarder, at leasingperioden er den uopsigelige periode tillagt en 

eventuel længere periode, såfremt leasingtager vælger at forlænge kontrakten i form af en 

købsoption. Ifølge de to standarder skal dette vurderes ved kontraktens indgåelse.  

 

Efter IFRS 16 skal der ligeledes ved kontraktens indgåelse tages højde for en eventuel afbry-

delse af kontrakten, hvilket vil medføre en kortere leasingperiode. Efter IAS 17 skulle en even-

tuel købsoption indgå i leasingperioden, såfremt det var ”rimelig sikkert”, at denne ville blive 

udnyttet ved indgåelse af leasingkontrakten, hvorimod IFRS 16 definerer, at en eventuel option 

om forlængelse eller afbrydelse skal indgå i leasingperioden, såfremt leasingtager har ”væsent-

lig økonomisk incitament” til at benytte optionen.  

 

Som før set efter IAS 17 er der definitioner i standarden, som kan tolkes bredt og subjektivt 

mellem virksomhederne, hvilket ”rimelig sikkert” også må siges at være. Den uspecifikke defi-

nition kunne i praksis medføre, at leasingaktiver og -forpligtelser ikke blev indregnet i balan-

cen. Formålet med udarbejdelsen af IFRS 16 er, som tidligere nævnt, at skabe mere gennem-

sigthed over for regnskabsbrugeren, men samtidig også at udarbejde en regnskabstandard, 

som for regnskabsaflæggeren er mere håndterbar og specifik. Ved leasingperioden indeholder 

IFRS 16 et yderligere element end ved IAS 17, og den nye standard tager således også højde for 

en eventuel afbrydelse af kontrakten. Ligeledes er definitionen gået fra ”rimelig sikkert” til ”væ-

sentligt økonomisk incitament”. Inddragelsen af ”væsentligt” er som sådan ikke mere specifikt 

end ”rimelig sikkert”, men i sammenhæng med ”økonomiske incitament” vurderes det, at vur-

deringen af, hvorvidt der er incitament til at udnytte en option ved indgåelse af kontrakten, er 

mere kvantificerbar. Det er for leasingtageren forholdsvist let at udarbejde en opgørelse over 

de økonomiske fordele ved en eventuel option, samt om det er en eventuel forlængelse eller 

afbrydelse, der giver den største økonomiske fordel.  

 

Endnu en væsentlig forskel mellem de to standarder viser sig ved IFRS 16’s nye tiltag om lø-

bende revurdering. Det er efter den nye standard et krav, at der løbende sker revurdering af 
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leasingperioden. IFRS 16 specificerer dog ikke, hvor ofte. Revurdering af leasingperioden med-

fører ligeledes revurdering af leasingforpligtelsen og den indregnede kostpris. Revurderingen 

af leasingforpligtelsen vil give et mere klart og oprigtigt billede af virksomhedens faktiske for-

pligtelse. Efter IAS 17, hvor revurdering af forpligtelsen ikke var et krav, kunne forpligtelsen 

som sådan være lavere end den faktiske forpligtelse, da man ikke løbende tog højde for even-

tuelle ændringer.  

 

På baggrund af ovenstående punkter må det vurderes, at definitionen af leasingperioden er 

blevet mere specifik, og at denne har reduceret den subjektive fortolkning, som det især blev 

set efter IAS 17. Samtidig vil tilføjelsen af kravet om revurdering medføre mere korrekte og 

præcise forpligtelser indregnet i balancen.  

3.1.6 Leasingydelsen 

Som det ses af ovenstående tabel under afsnit 3.1.1 er der ikke en væsentlig forskel på leasing-

ydelsen mellem IAS 17 og IFRS 16. Efter IFRS 16 skal de variable leasingydelser nu indgå i den 

fremtidige ydelse og forpligtelse. Leasingforpligtelsen skal indeholde alle fremtidige ydelser, 

betalinger, variable leasingydelser, baseret på en rente eller indeks, forventede beløb betalt af 

leasingtager ved residualværdigarantier, udnyttelseskursen ved en eventuel købsoption og bø-

debetalinger ved en afbrydelse. De variable ydelser, som ikke afhænger af en rente eller et in-

deks, indgår ikke i forpligtelsen, og indregnes løbende som en omkostning i resultatopgørelsen. 

Der skal nu skelnes mellem to typer af variable leasingydelser, hvorimod IAS 17 kun havde én 

type, der blev omkostningsført løbende. Det vil som oftest fremgå af leasingkontrakten, hvilke 

ydelser der afhænger af en rente eller et indeks, hvorfor det ikke vurderes som værende van-

skeligt for regnskabsaflæggeren at sondre mellem de to typer.  

 

De afhængige, variable leasingydelser udgør som oftest en væsentlig del af leasingydelsen, 

hvorfor det vil skabe større gennemsigtighed i regnskabet, at disse fremover skal indregnes i 

forpligtelsen og dermed balancen.  

De uafhængige, variable leasingydelser betegnes også som wet-leasing. Wet-leasing kontrakter 

indeholder et leaset aktiv samt eksempelvis personale og brandstof. Leasingydelserne i denne 
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type kontrakt er variable og varierer efter forbruget.82 Variation efter forbrug kan være høj- og 

lavsæsoner. Da ydelserne ikke afhænger af en rente eller indeks, indregnes disse løbende som 

en omkostning i resultatopgørelsen, hvorfor en relativ stor andel af leasing stadig vil holdes ude 

af balancen. Denne type leasing ses typisk i flybranchen, og da flybranchen opererer med mange 

leasingaftaler, vil den manglende indregning i balancen give et sløret billede af leasingforplig-

telsen sammenholdt med andre brancher.  

3.1.7 Oplysningskrav 

Oplysningskravene i IFRS 16 er skærpet betydeligt, og fremadrettet skal leasing indgå som en 

betydelig større del af årsregnskabet. Standarden foreskriver, at leasingaktivet og leasingfor-

pligtelsen skal oplyses særskilt i balancen. Alternativt kan aktivet indgå under anlægsaktiver 

på lige vilkår med selskabets øvrige ejede aktiver. Det kræver, at noten for materielle anlægs-

aktiver indeholder oplysninger om leasingaktivets beløb, og hvor det er indregnet. Det samme 

gør sig gældende for leasingforpligtelserne. Ifølge IAS 17 var leasingaktivet under finansiel lea-

sing begrænset til at indgå på andre poster i balancen som eksempelvis materielle anlægsakti-

ver og gældsforpligtelser.  

 

Der er ikke betydelig forskel på oplysninger i resultatopgørelsen mellem de to standarder. Af-

skrivninger på leasingaktivet skal præsenteres som afskrivninger, og renteomkostninger på 

forpligtelsen skal præsenteres som finansielle omkostninger. Det er ikke et krav, at de præsen-

teres særskilt, og kan således indgå i de øvrige linjer i regnskabet.  

Der er en del ligheder mellem præsentationskravene under finansiel leasing og leasing efter 

IFRS 16. Her er forskellen blot oplysninger omkring low-value- og kortfristede aktiver. Præsen-

tationskravene for low-value- og kortfristede aktiver kan tilsidesættes med operationel leasing 

efter IAS 17, da man under disse IFRS 16-leasingundtagelser kun oplyser om leasingydelsen i 

resultatopgørelsen.  

 

Noteoplysningskravene er ligeledes skærpet i forhold til kravene efter IAS 17. Vi har i bilag 6 

skitseret de forskellige krav under henholdsvis finansiel leasing, operationel leasing og leasing 

efter IFRS 16. Notekravene for leasing bliver mere omfattende end set ved finansiel leasing, og 

                                                        
82 http://www.businessdictionary.com/definition/wet-lease.html  
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det er et krav, at årsrapporten indeholder en specifik note eller sektion, som kun omhandler 

leasing. Som det ses af bilag 6, er der en række oplysninger, som skal fremgå af noten, dog er 

det ikke et krav at gengive disse oplysninger, hvis oplysningerne allerede er oplyst i andre ste-

der i regnskabet.  

  

Ændringen til præsentations- og notekravene vil medføre større oplysning og indblik i et sel-

skabs leasingaktivitet for regnskabsbrugerne. I forbindelse med vores undersøgelse af regn-

skabsbrugernes holdninger til IFRS 16 har aktieanalytiker Marcus Bellander oplyst, at han er 

enig i, at indregningen og præsentationen af leasing vil give flere oplysninger. For ham var det 

dog tilstrækkeligt at se disse oplysninger i noterne, som det var påkrævet efter IAS 17.83 Marcus 

tror, at de regnskabsbrugere, som vil få den primære nytte af de nye krav, er de private inve-

storer. De private investorer har som oftest ikke redskaberne og den viden, det kræver at vær-

diansætte en virksomhed, hvis ikke alle oplysninger er medtaget. Dette vil blive uddybet yder-

ligere under perspektiveringen i afsnit 6.3.  

Delkonklusion 

IASB har udarbejdet den nye leasingstandard med det formål at imødegå kritikpunkterne, som 

IAS 17 medførte. IFRS 16 skal skabe mere klarhed og gennemsigtighed, og ensartede transak-

tioner skal behandles regnskabsmæssigt ens og indregnes på lige vilkår. Udarbejdelsen af den 

nye standard har medført, at der ikke skelnes mellem klassifikationerne finansiel og operatio-

nel leasing, og at leasingtager fremadrettet skal indregne alle leasingkontrakter i balancen med 

undtagelse af low-value-aktiver og kortfristede kontrakter. Selvom der på nuværende tids-

punkt ikke er udarbejdet regnskaber efter den nye leasingstandard, må det på baggrund af 

ovenstående analyse konkluderes, at IFRS 16 vil medføre, at selskaber med mange operatio-

nelle leasingkontrakter vil komme til at udarbejde et mere retvisende og gennemskueligt regn-

skab. Dette kan primært henføres til, at der under hvert område i standarden er sket skærpelser 

til kravene og definitionerne, hvilket også fremgår af ovenstående analyse. Oplysningskrav og 

definitioner er blevet tydeligere og mere specifikke end efter IAS 17. IFRS 16 imødegår derfor 

en stor del af de kritikpunkter, der blev gennemgået under punkt 2.4.7.  

 

                                                        
83 Der henvises til afsnit 3.4 for interviews 
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Det vurderes dog stadig, at der er nogle udfordringer ved den nye standard. Herunder især for-

tolkningen af leasingperioden, den manglende indregning af variable ydelser uafhængige af en 

rente eller indeks samt den komplekse vurdering af et identificeret aktiv.   

3.2 Påvirkningen af IFRS 16 på regnskab og nøgletal 

3.2.1 Indledning 

På baggrund af vores redegørelse samt den komparative analyse mellem IAS 17 og IFRS 16, har 

vi valgt at lave en konsekvensanalyse og vise den regnskabsmæssige effekt, som implemente-

ringen af IFRS 16 vil have for virksomheder, der indgår leasingkontrakter. I forlængelse af den 

ovenfor beskrevne teori om den regnskabsmæssige behandling, som IFRS 16 medfører, vil den 

praktiske og visuelle effekt af den nye standard blive præsenteret for et fiktivt selskab. Herefter 

vil selskabets nøgletal blive beregnet og analyseret. 

 

Det er valgt at foretage en konsekvensanalyse af et fiktivt børsnoteret selskab ”Selskab A” for 

udelukkende at illustrere, hvordan effekten af implementering af IFRS 16 ser ud i praksis, og 

ikke en nærmere analyse af en udvalgt virksomhed i en særlig branche. Dette er gjort for at få 

et generelt billede af, hvad konsekvenserne af IFRS 16 er, uanset selskabstype. Som en del af 

overgangsreglerne ved implementeringen af IFRS 16 kan selskaberne nøjes med at regulere 

egenkapital primo året, hvor standarden bliver implementeret, altså 1. januar 2019. Jf. afsnit 

1.3 om afgrænsning, er denne opgave dog afgrænset fra overgangsbestemmelserne, hvorfor 

konsekvensanalysen ikke vil illustrere overgangsbestemmelserne.  

 

Konklusionerne fra konsekvensanalysen vil herefter blive anvendt i en komparativ analyse 

mellem Selskab A, som viser den generelle konsekvens af implementeringen af IFRS 16, og DSV 

A/S’ (herefter DSV) koncernårsrapport fra 2018. Ledelsen har i anvendt regnskabspraksis re-

degjort for ny regnskabslovgivning, der har en væsentlig indflydelse på det kommende regn-

skabsår, herunder IFRS 16. Den komparative analyse har til formål at sammenholde og få be-

kræftet, at udviklingen i DSV er i overensstemmelse med den generelle udvikling i regnskaber, 

som indeholder leasingkontrakter.  
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DSV er en børsnoteret dansk virksomhed, der tilbyder globale transport og logistikløsninger. 

DSV har tre grene af transport: DSV Road (lastbil), DSV Air & Sea (fly og skibe) samt DSV Solu-

tions (logistik). For alle tre grene af DSV er der tale om brancher, hvor der anvendes en høj grad 

af leasing. Inden for både lastbiler, skibe og fly er leasing en omkostningslet måde at sikre drif-

ten på, da det er meget omkostningstungt at købe egne lastbiler, fly og skibe. Qua sin børsnote-

ring aflægger DSV koncern- og årsregnskab efter IFRS, hvorfor IFRS 16 således også er rele-

vant84.  

3.2.2 Konsekvensanalyse af IFRS 16 for Selskab A 

3.2.2.1 Reformulering af resultatopgørelse og balance efter IFRS 16 

Reformuleringen af Selskab A’s resultatopgørelse og balance er vedlagt som bilag 7. I det føl-

gende vil forudsætninger, antagelser og fremgangsmåde blive beskrevet. Efter gennemgangen 

af de enkelte bestanddele (forpligtelsen, aktiverne og resultatopgørelsen) vil der blive kom-

menteret på betydningen af IFRS 16’s ændring af regnskabet.  

 

Passiverne 

Som følge af IFRS 16 skal alle operationelle leasingkontrakter fremadrettet indregnes i balan-

cen og ikke længere kun oplyses i noterne. På baggrund af de fremtidige pengestrømme ind-

regnes forpligtelsen til nutidsværdi. Den interne lånerente skal anvendes som diskonterings-

faktor. Såfremt den ikke er kendt af selskabet, kan den alternative lånerente anvendes.  

 

Nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser i Selskab A er for eksemplets skyld bestemt til 

80 t.kr., hvorfor der samlet skal indregnes en forpligtelse på 80 t.kr. i koncernregnskabet for 

Selskab A. Forpligtelsen skal opdeles i kort- og langfristet leasingforpligtelse iht. præsentati-

onskravene i IFRS 16, hvor de ydelser, der forfalder inden for ét år, er kortfristede, og alle ydel-

ser, der forfalder efter ét år, er langfristede. Kortfristet del af langfristet leasingforpligtelse ud-

gør 10 t.kr. i Selskab A, og den langfristede leasingforpligtelse udgør 70 t.kr. 
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Konsekvens af ændring: Selskabs A’s forpligtelser stiger med implementeringen af IFRS 16, idet 

de nominelle værdier på leasingydelser fremadrettet skal indregnes på balancen som hen-

holdsvis kort- og langfristet leasingforpligtelse. Det vurderes, at det vil være af væsentlig be-

tydning for regnskabsbruger, når selskab A’s forpligtelser stiger med 80 %. Regnskabsbruger 

vil opfatte stigningen i forpligtelserne negativt, da risikoen ved en investering i selskabet vil 

stige.  

 

En stigning i selskab A’s forpligtelser vil også medføre en forværring af den finansielle gearing. 

Gælden bliver som følge af stigningen en større del af balancesummen, da selskabets egenkapi-

tal ikke bliver påvirket af IFRS 16 ændringen. Dette kan påvirke nogle af investorernes holdning 

til selskabet, da den højere finansielle gearing gør selskabet mere sårbar i økonomiske krisepe-

rioder, og derfor øger risikoen ved investeringen.  

 

Aktiverne 

Der indregnes i alt aktiver for 80 t. kr. i balancen, hvilket svarer til forpligtelsen, der er beregnet 

ovenfor. De forskellige aktivgrupper skal indregnes til nutidsværdi, hvorfor Selskab A skal ind-

regne sin leasede lastbil til nutidsværdi.  

Ifølge IFRS 16 skal aktiverne indregnes til kostpris, der i standarden defineres som den værdi, 

forpligtelsen er beregnet til, tillagt eventuelle opstartsomkostninger. Selskab A kan herefter 

vælge at præsentere deres leasede aktiver på en særskilt linje i balancen eller oplyse om de 

leasede aktiver i noten for anlægsaktiver. Valget kan eksempelvis afgøres af, hvor mange øvrige 

informationer selskabet har i noten for anlægsaktiver, således at klarheden ikke forsvinder, og 

overskueligheden i noten fastholdes.  

 

Konsekvens af ændring: Efter indregningen af leasingaktiverne på balancen er aktivsummen 

tilsvarende steget, hvilket regnskabsbruger vil vurdere positivt, som følge af, at aktiver genere-

rer positive pengestrømme. Dermed har selskabet en bedre mulighed for en større indtjening. 

Dette afhænger dog også af flere andre faktorer, herunder branchen, ledelsens ønsker etc. Her-

udover har stigningen i aktiverne også en væsentlig indvirkning på de nøgletal, som bliver be-

regnet på baggrund af aktiver. Konsekvenser for nøgletallene vil blive gennemgået i afsnit 

3.2.2.2. 
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Driftsførte leasingydelser i resultatopgørelsen 

I 2018 er der for selskab A indregnet leasingydelser i resultatopgørelsen på 35 t.kr. Der frem-

kommer ikke variable leasingydelser med en rente eller et indeks, hvorfor disse ikke er indreg-

net som en del af leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.  

Som følge af, at der for selskab A er tale om operationel leasing, skal de indregnede leasingydel-

ser på 35 t.kr. iflg. IFRS 16 klassificeres til aktuelle poster i resultatopgørelsen, hvilket er æn-

dret fra IAS 17. Dette er yderligere gennemgået i det følgende afsnit.  

  

Renteomkostninger og afskrivninger i resultatopgørelsen 

Som beskrevet i afsnittet om IFRS 16, skal leasingforpligtelsen forrentes, og leasingaktivet skal 

afskrives. Jf. afsnittet omkring leasingforpligtelsen vil renterne oftest blive beregnet på bag-

grund af en diskonteringsrente, som typisk er baseret på de vægtede gennemsnitlige kapaci-

tetsomkostninger (WACC).  

Renten for selskab A er bestemt til 5 t.kr. og indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 

omkostninger. Afskrivningerne på leasingaktivet udgør 30 t.kr., og som nævnt i afsnittet om 

leasingforpligtelsen, reklassificeres disse til afskrivninger i resultatopgørelsen. Afskrivnin-

gerne udgør residualbeløbet af de driftsførte leasingomkostninger.  

 

Konsekvens af ændringer for resultatopgørelsen: Ligesom for aktiverne og passiverne medfø-

rer IFRS 16 en række større ændringer i resultatopgørelsen, der dog ikke påvirker årets resul-

tat, jf. bilag 7. 

Leasingydelserne er efter ændringen flyttet fra driftsomkostninger og reklassificeret til hhv. 

renter og afskrivninger på leasingaktiverne. Det medfører, at EBITDA og EBIT bliver påvirket 

positivt, hvorimod EBT bliver påvirket negativt af de tilskrevne renter, hvilket ligeledes har en 

række følgeeffekter i nøgletalsberegningerne.  

3.2.2.2 Nøgletalsanalyse 

I forbindelse med kreditvurderinger og værdiansættelser af en given virksomhed anvender 

virksomhedens interessenter en række nøgletal, som er væsentligt påvirkeret af ændringsef-

fekten af IFRS 16, som er nærmere uddybet i afsnit 3.1. Beregningen af nøgletal til analysen er 

udført på baggrund af Selskab A’s reformulerede balance i bilag 7, og formler til beregning af 
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nøgletal fremgår i bilag 8. Formålet med nøgletalsanalysen er at beregne og visualisere ændrin-

ger til fra IAS 17 til IFRS 16 for investorerne, som anvender nøgletallene.  

 

 

 

 

 

 

 

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden måler, hvorvidt en virksomhed er i stand til at generere overskud ud fra den 

investerede kapital, altså aktiverne. I analysen falder afkastningsgraden med 38 % for selskab 

A efter ændringen med IFRS 16. Udviklingen kan henføres til, at aktiverne stiger mere end EBIT, 

da leasingaktiverne nu indregnes på balancen, hvor EBIT kun påvirkes af reklassifikationen af 

drift- og renteomkostninger.  

Nøgletallet er relevant for regnskabsbrugerne, da de kan anvende nøgletallet til vurdere, hvor-

dan og hvor mange pengestrømme de kan forvente at opnå ud fra deres investering. Det er 

således ikke positivt, at udviklingstendensen er faldende for afkastningsgraden, men det skal 

bemærkes, at aktiverne til at generere driften ikke forsvinder, men nu blot indregnes.  

 

EBITDA-ratio 

Nøgletallet afspejler forholdet mellem EBITDA og omsætningen, og dermed selskabets evne til 

at skabe overskud af den primære drift. På baggrund af nøgletallet kan selskabet således blive 

bedre til at tilpasse deres omkostninger til omsætningen, hvilket også er i regnskabsbrugers 

interesse.  

Selskab A’s EBITDA-ratio stiger med 78 % efter ændringen med IFRS 16. Stigningen kan henfø-

res til, at de tidligere afholdte leasingomkostninger nu er posteret længere nede i resultatopgø-

relsen, hvor de ikke længere har en påvirkning på EBITDA. Således kan stigningen i EBITDA-

ratio se positiv ud for selskab A, men det skal noteres, at omkostningerne ikke forsvinder, men 

blot indregnes længere nede.  
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Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed udviser, hvor meget omsætning, der generes for én krone ak-

tiver. Før reformuleringen efter IFRS 16 var aktivernes omsætningshastighed på 0,8 gange Sel-

skab A’s aktiver. Efter ændringen med IFRS 16 udviser aktivernes omsætningshastighed 0,44, 

hvorfor aktivernes omsætningshastighed er reduceret med 0,36. Udviklingen kan henføres til, 

at aktivsummen er steget betydeligt efter indregningen af leasingaktiverne, men omsætningen 

forbliver uændret.  

 

For regnskabsbruger betyder udviklingen, at aktiverne genererer mindre overskud end før æn-

dringen med IFRS 16, hvilket kan virke negativt. Det skal dog igen noteres, at aktiverne til at 

generere driften ikke forsvinder, men nu blot indregnes, og at det for selskaber med en høj grad 

af anlægsaktiver, på balancen, vil medføre en lavere aktivernes omsætningshastighed.  

 

Det skal endvidere nævnes, at der efter IAS 17 ikke fremgår operationelle leasingaktiver af ba-

lancen. De operationelt leasede aktiver, som Selskab A har haft brugsretten til, har dog genere-

ret positive pengestrømme, som blev indregnet i omsætningen. Nøgletallet for aktivernes om-

sætningshastighed vil derfor være mere retvisende efter ændringen med IFRS 16, da de aktiver, 

som reelt genererer positive pengestrømme til Selskab A, også medregnes.  

 

Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden udviser et selskabs evne til at bære tab af aktiver, inden kapitalejernes inve-

stering – egenkapitalen – mistes. Nøgletallet er således vigtigt for regnskabsbrugerne, da det 

afspejler selskabets modstandsdygtighed over for tab. Yderligere udviser nøgletallet også, i 

hvor høj grad et selskab er finansieret via egenkapital eller fremmedkapital i form af lån eller 

andre kreditter. Det kan således være en fordel at have en høj soliditetsgrad, da det for investo-

rerne betyder en lavere risiko, grundet mindre fremmedkapital og højere egenkapital. 

 

Nøgletallet reduceres med 44 % efter ændringen med IFRS 16, hvilket ligeledes kan henføres 

til en stigning i aktiver, som følge af de nu indregnede leasingaktiver. Herudover forbliver egen-

kapitalen upåvirket af overgangen fra IAS 17 til IFRS 16. Reduceringen i nøgletallet betyder, at 

Selskab A’s soliditetsgrad er svækket. Dette kan få långivere til at hæve renterne på fremtidige 
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lån- eller kreditgivning for at imødekomme den højere risiko, som en lavere soliditetsgrad med-

fører.  

Det skal dog nævnes, at de fleste finansieringsinstitutter vil være klar over dette, da de selv 

reformulerer Selskab A’s årsregnskab inden værdiansættelse og kreditvurdering af selskabet.  

3.3 Sammenholdelse til DSV A/S 

På baggrund af ovenstående nøgletalsanalyse vil vi i en komparativ analyse se på, om der er 

sammenhæng i nøgletallene mellem Selskab A og DSV A/S. Til den komparative analyse har vi 

reformuleret DSV’s resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelse og balance fra DSV A/S’ 

koncernregnskab 2018 er vedlagt som bilag 9, og den reformulerede resultatopgørelse og ba-

lance er vedlagt som bilag 10. Reformuleringen er med udgangspunkt i DSV’s åbningsbalance 

pr. 1. januar 2019, hvor der er indsat ændringseffekten af IFRS 1685. Åbningsbalancen er ved-

lagt som bilag 11. 

 

I åbningsbalancen jf. bilag 11 fremgår ledelsens bedste skøn i intervaller, da der er usikkerhed 

om den nøjagtige effekt. Vi har til reformuleringen - og herigennem beregningen af nøgletallene 

- derfor anvendt medianen i de af ledelsen fastsatte intervaller.  

 

 

 

Som det ses af ovenstående nøgletalsanalyse for Selskab A og DSV er der den samme tendens i 

udviklingen i de fire nøgletal. Afkastningsgraden, aktivernes omsætningshastighed og solidi-

tetsgraden falder, og EBITDA-ratio stiger. Dette kan henføres til samme årsagsforklaringer, som 

i afsnit 3.2.2.2. DSV’s åbningsbalance er således i overensstemmelse med vores forventninger 

om de generelle konsekvenser for regnskab og nøgletal ved implementeringen af IFRS 16.  
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I koncernregnskabet beskriver ledelsen ligeledes, hvordan de mener, at IFRS 16 vil have en 

påvirkning på DSV’s koncernregnskab fremadrettet. 86  Ledelsen henviser til en stigning i 

EBITDA, der dog vil påvirke EBIT, da afskrivninger flyttes længere ned i resultatopgørelse end 

efter IAS 17. Yderligere nævner ledelsen, at der vil ske en stigning i pengestrømme fra driften, 

men dette vil blive opvejet af en stigning i pengestrømme fra finansieringsaktiviteter, og derfor 

forventer ledelsen ikke, at der vil være en påvirkning på DSV’s pengestrømme. Dette er i over-

ensstemmelse med, at der vil ske reklassifikationer i resultatopgørelsen, hvor særligt reklassi-

fikationen mellem EBITDA og EBIT vil have en større effekt.  

 

Herudover fremgår det af bilag 10, at ændringerne med IFRS 16 påvirker årets resultat med et 

mindre negativt beløb. Dette skyldes, at DSV har forhåndspåvirkning af renteudgifter. Efterføl-

gende vil implementeringen af IFRS 16 ikke have indflydelse på DSV’s resultater, hvilket er i 

overensstemmelse med vores konsekvensanalyse af Selskab A.   

 

Som følge af overgangsreglerne for implementering af IFRS 16, kan selskaberne vælge kun at 

regulere deres egenkapital i implementeringsåret altså 1. januar 2019. Den model, som DSV har 

valgt, betyder, at de operationelle leasingforpligtelser skal opgøres til nutidsværdien af de til-

bageværende leasingydelser diskonteret med DSV’s marginallånerente. Dette påvirker egenka-

pitalen i åbningsbalancen negativt i et interval på 450-650 DKK mio.87 

 

Delkonklusion 

Som følge af vores konsekvens- og komparativ analyse må det derfor konkluderes, at koncern-

regnskaber med leasingkontrakter har været undervurderet, da de operationelle leasingaftaler 

ikke har givet et retvisende billede af eksempelsvis DSV’s balance og nøgletal. Der er i analy-

serne identificeret flere negative udviklinger, som regnskabsbruger bliver påvirket af. Påvirk-

ningen af relevante nøgletal synes umiddelbart at være negativ, eksempelvis aktivernes om-

sætningshastighed som falder efter implementering af IFRS 16. 
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Som det også er pointeret i analysen, skal det bemærkes, at de operationelle leasingkontrakter 

ikke er nytilkomne, men efter IAS 17 har været oplyst under noter, hvor de nu efter IFRS 16 

skal indregnes under aktiverne. Derfor har regnskabsbrugerne selv reguleret for operationelle 

leasingaftaler i forbindelse med kreditvurdering eller værdiansættelse af eksempelvis DSV. I 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16 vil der således blive givet en lige mulighed for 

regnskabsbruger- og aflægger, således at alle er bevidste om, hvad der er indregnet. Risikoen 

for forkert værdiansættelse og kreditvurdering er dermed gjort mindre, ligesom regnskabsbru-

ger- og aflægger vil have de samme muligheder for at beregne nøgletal.  

 

Nøgletal og årsrapporterne vil ud fra DSV’s eller anden leasingtagers synspunkt blive forværret 

med IFRS 16, da deres finansielle performance vil fremstå negativt, men som det også er be-

skrevet ovenfor, er denne effekt kendt. For regnskabsbrugerne vil implementeringen af den nye 

standard således være en fordel, da den skaber en større gennemsigtighed og informations-

værdi i forhold til IAS 17. 

3.4 Interessenternes holdning til IFRS 16 

Idet vi ønsker at vurdere regnskabets nytteværdi efter implementeringen af IFRS 16, har vi 

valgt at foretage en analyse af regnskabsbrugernes holdning til regnskabsstandarden. Til at af-

dække regnskabsbrugernes holdning har vi valgt at inddrage to aktieanalytikere, Marcus Bel-

lander fra Nordea og Jacob Pedersen fra Sydbank. Som det også fremgår af afgrænsningen i 

afsnit 1.3, har vi i denne hovedopgave valgt at afgrænse regnskabsbrugerne til aktieanalytikere, 

da disse er vurderet som de primære regnskabsbrugere.  

 

Der er foretaget interviews af Marcus og Jacob for at opnå en bredere forståelse af regnskabs-

brugernes holdning til IFRS 16, herunder hvordan den påvirker deres arbejde med værdian-

sættelser af de virksomheder, de følger, på baggrund af virksomhedernes regnskaber. Inter-

viewene med Marcus og Jacob vurderes at antage en generel holdning i deres gruppe af inte-

ressenter.  

 

Transskriberingen af begge interviews fremgår af bilag 12 og 13.  
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3.4.1 Interview med Marcus Bellander, Nordea 

Marcus har specialiseret sig i aktivtunge brancher i form af transport og energi, som vil blive 

stærkt påvirket af IFRS 16. I sit job bruger han meget tid på at følge selskaberne gennem deres 

kvartals- og årsrapporter eller anden finansiel information. Marcus nævner også, at det er den 

finansielle, kvantitative information, der er blandt den vigtigste dokumentation for ham, når 

han skal vurdere aktiekursen, og dermed værdiansættelsen af eksempelvis DSV. En del af hans 

analysearbejde går på at sammenligne med andre selskaber i samme branche, og et at formå-

lene med IFRS 16 er blandt andet at gøre op med den kritik af IAS 17, som gik på manglende 

mulighed for at sammenligne årsregnskaber.  

 

I forhold til at skabe bedre sammenlignelighed mener Marcus dog ikke, at IFRS 16 vil have den 

store betydning for hans daglige arbejde som aktieanalytiker. Nordea har udviklet deres egne 

modeller til værdiansættelse i Excel. I disse modeller standardiserer Marcus alle informatio-

nerne fra selskaberne, så det er muligt at sammenligne dem. Han påpeger, at mange selskaber 

har forskellige definitioner af nøgletal, så det er ikke muligt at sammenligne dem uden at fore-

tage reguleringer først. Et af disse nøgletal er return on invested capital (ROIC), som Marcus 

mener, er et af de vigtigste nøgletal for DSV. 

 

At foretage disse reguleringer - for at kunne være i stand til at sammenligne selskaber - bliver 

ifølge Marcus tværtimod sværere og mere besværligt med IFRS 16. Særligt ændringen i resul-

tatopgørelsen vil gøre analysearbejdet mere besværligt, da leasingaktivet fremover skal afskri-

ves, og leasingforpligtelsen skal forrentes. Det har påvirkning på Nordeas model, da de typisk 

anvender en DCF-model til værdiansættelser. Modellen starter med EBITDA, og hvor det tidli-

gere var rent cash-flow, skal IFRS 16 effekterne renses ud. Marcus nævner dog i relation til at 

fjerne IFRS 16 effekterne i værdiansættelsesmodellen, at han håber på, deres model på et tids-

punkt kan tage automatisk højde for disse reguleringer, men indtil da er det en større omkost-

ning for at opbygge denne model.  

 

Det skal nævnes, at Marcus generelt mener, at det er godt med flere informationer, som IFRS 

16 medfører. Al information er med til at gøre hans arbejde lettere, ligesom han på nogle punk-

ter også mener, at IFRS 16 skaber en bedre sammenlignelighed, selvom han, jf. ovenstående 

afsnit, ikke mener, det kommer til at have en positiv indflydelse på hans analysearbejde. Han 
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kommer selv med et eksempel på, at hvis man har to selskaber, hvoraf det ene har mange lea-

sede aktiver, og det andet selskab ejer alle deres aktiver, bliver sammenligneligheden mellem 

de to selskaber som udgangspunkt forbedret med IFRS 16. Men, hvis det ene selskab har meget 

lange leasingkontrakter, og det andet selskab har meget korte leasingkontrakter, ville deres 

balance med IAS 17 have været identisk, men med IFRS 16 skal det første selskab optage lea-

singkontrakterne på deres balance, hvorimod selskabet med de korte kontrakter kun i meget 

begrænset omfang skal. Så på mange måder mener han, at det giver et bedre udgangspunkt, 

men at der undervejs skal laves flere kontroller af reguleringer og grundlag for sammenlignin-

ger.  

 

Herudover mener Marcus ikke, at indregningen af leasingaktiver- og forpligtelser på balancen 

har den store indflydelse på hans arbejde. I hans analysearbejde er resultatopgørelsen og cash-

flow opgørelsen vigtigere end balancen. Dette er primært som følge af, at der anvendes en DCF-

model til værdiansættelsen. Værdiansættelsen bliver ikke påvirket af indregningen af leasing-

aktiver- og forpligtelser, da cash-flowet ikke ændres med IFRS 16.  

 

Indregningen af leasingaktiver- og forpligtelser medfører for de IFRS-underlagte selskaber en 

stor stigning i balancesummerne, hvilket for nogle kan se voldsomt ud. For DSV betyder ind-

regningen på balancen en stigning i balancesummen fra 30 til 40 milliarder. Det mener Marcus 

ikke bliver en udfordring, da det altid har været kendt for analytikerne, at selskaber som DSV 

har mange leasingkontrakter. Så selvom de nu bliver indregnet på balancen, og er mere tydelige 

for regnskabsbrugerne, mener han ikke, at der er den store forskel for ham i forhold til IAS 17, 

hvor de operationelle leasingkontrakter blev oplyst i en note. I hans model giver det det samme 

billede. 

 

Særligt i forhold til indregningen af leasingforpligtelsen nævner Marcus, at det kan være svært 

at finde gennemsigtigheden. Fordi leasingforpligtelserne afhænger af deres diskonteringsrente, 

og denne kan variere fra selskab til selskab, bliver leasingforpligtelsen udelukkende en funk-

tion af diskonteringsrenten. Så når Marcus som analytiker, skal finde den egentlige forpligtelse 

til sin værdiansættelse eller til sammenligning med andre selskaber, så bliver det sværere for 

ham efter IFRS 16, da han skal foretage reguleringer til dem, han gerne vil sammenligne eller 

værdiansætte. Men igen nævner Marcus, at han er tilfreds, og at der nu er mere information i 
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noterne omkring selskabernes leasingkontrakter, som kan bidrage til hans forståelse af selska-

bernes kontrakter. 

 

Marcus mener ikke, at det fremadrettet bliver en fordel for virksomhederne at købe deres ak-

tiver fremfor at lease dem. Som han ser det, er det også et spørgsmål om risikostyring, når et 

selskab vælger ikke at eje alle deres aktiver og i stedet lease enkelte af dem. Samtidig tror han, 

at det er en éngangsomkostning for selskaberne i forbindelse med IFRS 16, som han dog mener, 

er et dårligt bytte i forhold til den informationsværdi, som implementeringen medfører for ham 

som aktieanalytiker.   

3.4.2 Interview med Jacob Pedersen, Sydbank 

Jacob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank, og er således ansvarlig for hele bankens aktie-

strategi. Udover at være ansvarlig for aktiestrategien i Sydbank, har Jacob også dækningen af 

SAS og Mærsk-gruppen. Både SAS og Mærsk vurderes i høj grad at blive påvirket af IFRS 16. 

Jacob har tidligere afdækket DSV, men denne analyseopgave er nu overladt til Mikkel Emil Jen-

sen, aktieanalytiker i Sydbank. Det vurderes dog, at Jacobs kompetencer til brug for denne ana-

lyse i høj grad er til stede.  

 

Ligesom Marcus bruger Jacob en væsentlig mængde tid på at følge med i de selskaber, han af-

dækker. Jacob læser alle dele af årsrapporterne, men han fokuserer på det, der driver kursud-

viklingen, og det er ikke nødvendigvis i noterne, at den information fremgår. Derfor mener Ja-

cob også, at gennemskueligheden af et regnskab er vigtig, så han kan få den information, der 

gemmer sig i noterne, uden at dykke helt ned i den bagerste del af regnskabet. At skabe gen-

nemskuelighed og et mere ærligt billede af selskabets drift og balance er netop et af formålene 

med IFRS 16, således at det kan blive nemmere for regnskabsbruger at foretage sammenligning 

til andre selskaber eller brancher.  

 

I relation til den forbedrede mulighed for sammenligning mellem selskaber er Jacob meget po-

sitivt stemt over for de nye regler. Som regnskabsbruger vil man blive klogere af de informati-

oner, man får med IFRS 16, og generelt bliver det lettere at sammenligne selskaber på tværs af 

brancher. Samtidig nævner han, at den nye regnskabsstandard vil gøre det sværere for nogle 

selskaber at pakke deres forpligtelser væk, som det ellers har været muligt med IAS 17, hvor 
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operationel leasing kun skulle oplyses i en note. Alle er nu påkrævet at oplyse leasingaktiver og 

–forpligtelser i balancen. Ved de yderligere note- og oplysningskrav vil der blive præsenteret 

og oplyst nogle flere informationer, hvilket Jacob mener, at han som regnskabsbruger i høj grad 

vil få glæde af.  

 

Dog mener Jacob, at både for IFRS 16 og med enhver anden ny standard, så giver implemente-

ringen ledelsen en mulighed for at tolke på den nye regnskabsstandard. Tolkningen af IFRS 16 

vil betyde formning og påvirkning af i første omgang resultatopgørelsen og derefter også cash-

flowet, hvilket Jacob mener ikke er helt hensigtsmæssigt. Diskonteringsrenten og rentesatserne 

på leasingkontrakterne vil også være en mulighed til at påvirke regnskabet. Jacob nævner i for-

længelse heraf også, at det altid vil være sådan med fortolkning og implementering af nye regn-

skabsstandarder, og sammenligner med, at ledelsen eksempelvis også har mulighed for at be-

stemme afskrivningsperioder, som påvirker driften. Det er derfor også et led i hans job som 

aktieanalytiker, at kunne vurdere, hvornår ledelsen gør det rigtigt eller forkert.  

 

Som professionel investor har Jacob også før implementeringen af IFRS 16 været opmærksom 

på, at der off-balance har været operationel leasing, som han har skullet tage højde for i sine 

værdiansættelser. For Jacob har og er det er en del af den virksomhedsforståelse, som det er 

krævet, at han har, for at kunne lave sine værdiansættelser. Derfor mener han også, at det er 

ren teknik for ham at skulle indarbejde IFRS 16 effekterne i hans værdiansættelsesmodeller, 

ligesom det ikke kommer til at ændre på hans opfattelser og syn på virksomhederne. Derfor er 

han dog stadig godt tilfreds med, at det hele nu bliver synligt.  

 

Jacob påpeger dog de samme udfordringer som Marcus med at skulle tilpasse sine værdiansæt-

telsesmodeller til IFRS 16. Der vil komme en hel del ændringer til eksempelvis enterprise value, 

fordi leasingforpligtelserne nu skal indregnes i balancen, og EBITDA vil også blive påvirket po-

sitivt som følge af, at der nu skal afskrives på leasingaktiverne, og omkostninger hertil derfor 

flyttes længere ned i resultatopgørelsen. Det har og vil aflede nogle udfordringer i den lavprak-

tiske del af værdiansættelsen for Jacob. Selve værdiansættelsen af selskabet vil dog i det store 

hele være uændret, da Jacob tidligere både har taget højde for leasing - og samtidig regulerer 

for IFRS 16 effekter - i hans værdiansættelsesmodel.  
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IFRS 16 giver regnskabsaflæggerne muligheden for ikke at indregne low-value-kontrakter og 

kortvarige leasingkontrakter (under ét år). Her tror Jacob, at der helt sikkert vil være nogle 

selskaber, som vil vælge at spekulere i at indgå korte leasingkontrakter. Særligt de selskaber, 

som har ønske om at pakke informationerne væk. Samtidig synes han, at det er positivt, at der 

sker en ensretning af den regnskabsmæssige behandling af eksempelvis køb og leasing af en 

ejendom gennem en længere periode. Dette mener han især vil komme til at imødegå et kritik-

punkt til IAS 17, da der med den gamle regnskabsstandard var stor forskel på, om du finansie-

rede din drift via leasede aktiver, eller om du ejede dine aktiver.  

I forhold til DSV mener Jacob ikke, at hverken low-value-kontrakter eller kortvarige leasing-

kontrakter vil være relevante, da DSV er for store og stærke til at spekulere i begge dele. Han 

tror heller ikke, at DSV fremadrettet vil købe flere aktiver, selvom han tror, at man vil se flere 

køb af aktiver fremadrettet. Årsagen til, at DSV ikke vil købe flere aktiver, er, at det for DSV i høj 

grad er et spørgsmål om fleksibilitet og risikostyring, hvilket Marcus Bellander fra Nordea også 

nævnte.  

 

Delkonklusion 

Jacob Pedersen, Sydbank og Marcus Bellander, Nordea er begge positive omkring den yderli-

gere information, der følger med implementeringen af IFRS 16. Note- og oplysningskravene bli-

ver højere, hvilket er til gavn for dem som regnskabsbrugere. I forhold til indregningen af lea-

singaktiver- og forpligtelser på balancen peger de to aktieanalytikere på, at de som led i deres 

professionelle arbejde altid har været bekendt med, at den operationelle leasing var en stor del 

af eksempelvis DSV’s forretningsmodel, og at de således ikke fremadrettet bliver væsentligt på-

virket af indregningen.   

 

I forhold til sammenligneligheden er de to aktieanalytikere uenige. For Marcus vil det i hans 

arbejde ikke gøre en forskel, da han skal foretage et større antal reguleringer til de finansielle 

data, der indgår i hans analyse, for at han kan sammenholde med lignende selskaber og bran-

cher. Jacob er derimod ikke i tvivl om, at det vil give ham en bedre sammenlignelighed. Særligt 

grundet indregningen af leasingaktiver- og forpligtelser på balancen efter IFRS 16 vil det øge 

muligheden for sammenlignelighed ifølge Jacob. De er dog begge enige om, at det i den første 

periode vil kræve en del arbejde at indarbejde IFRS 16 i deres værdiansættelsesmodeller. 
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De kritiserer begge, at gennemsigtigheden med IFRS 16 ikke bliver væsentlig forbedret. Marcus 

lægger især vægt på, at fastsættelsen af diskonteringsrenten på leasingforpligtelsen er meget 

subjektiv, hvorfor det kan være svært at sammenligne forpligtelser mellem regnskaberne. Ja-

cob er grundlæggende enig heri, men pointerer yderligere, at det med implementering af alle 

nye regnskabsstandarder vil være muligt for ledelsen at fortolke på standarden, og så må det 

være op til ham, som aktieanalytiker, at gennemskue om ledelsen forstår og gennemfører im-

plementeringen af nye regnskabsstandarder rigtigt eller forkert.  
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4. Diskussion 

I afsnit 2.3 blev der redegjort for regnskabsbrugerens nytteværdi, og hvordan nytteværdien 

opstår ved opfyldelsen af begrebsrammen. Begrebsrammen består som tidligere beskrevet af 

fem niveauer, og vi vil i dette afsnit diskutere med udgangspunkt i begrebsrammen, om nytte-

værdien er forbedret, og om hvorvidt imødegåelsen af kritikpunkterne af IAS 17 har medført 

større nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

4.1 Brugernes informationsbehov 

Der er primære og sekundære interessegrupper af virksomheders eksterne regnskaber. Den 

primære interessegruppe består af ejere, medarbejdere, investorer m.m., hvoraf de alle har he-

terogene informationsbehov. Det blev i afsnit 2.3.1.1 beskrevet, at informationsbehovet for in-

vestorerne er det mest omfangsrige, hvorfor IASB arbejder ud fra et shareholder perspektiv. 

IASB argumenterer for, at investorernes informationsbehov er så udtømmende, at opfyldes 

dette behov, så er alle andre interessegruppers behov ligeledes dækket.  

4.2 Kvalitative egenskaber 

Begrebsrammen definerer de fundamentale og de forstærkede egenskaber, som regnskabet in-

deholder, for at opnå den højeste nytteværdi for regnskabsbrugeren. I de efterfølgende punkter 

vil vi se nærmere på, hvordan implementeringen af IFRS 16 vil påvirke egenskaberne, og hvil-

ken værdi det har på regnskabsbrugeren.  

4.2.1 Relevans 

Implementering af IFRS 16 medfører som tidligere nævnt, at alle leasingaftaler, med undtagelse 

af undtagelserne, skal indregnes i balancen. Dette må vurderes at påvirke regnskabets relevans. 

Fremover skal alle relevante oplysninger omkring en leasingkontrakt fremgå af både resultat-

opgørelsen, balancen samt i noterne. Regnskabsbrugerne får således et større indblik i en virk-

somheds leasingkontrakter, herunder eksempelvis beløbsmæssig påvirkning af balancen og 

kontraktomfanget gennem yderligere noteoplysninger. Konsekvensen af en indgået leasing-

kontrakt vil dermed stå skarpere og mere tydeligt med IFRS 16 end ved IAS 17. 

 

Efter IFRS 16 implementeringen ses det, at de variable leasingydelser, der er afhængige af en 

rente eller et indeks, skal medtages i den fremtidige leasingforpligtelse, og dermed indregnes 

på balancen. Dette må antages at påvirke regnskabets relevans, da de variable leasingydelser 



Copenhagen Business School IFRS 16 Camilla Kjær Kristiansen 
HD (R) - Hovedopgave 2019  & Emilie Hjorth Jensen 

Side 69 af 110 
 

tidligere blot skulle oplyses i en note. Fremadrettet vil forpligtelsen være mere retvisende, og 

det må antages, at dette vil kunne påvirke regnskabsbrugerens beslutning og forbedre deres 

bekræftelsesværdi.  

 

Aktieanalytiker Marcus Bellander fra Nordea og aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank 

er enige i betragtningen omkring regnskabets øgede relevans. Indregningen af alle leasingkon-

trakter og de øgede oplysningskrav vil medføre mere information for regnskabsbrugerne og 

øge prognoseværdien. Marcus udtaler, at jo flere informationer, han som aktieanalytiker har at 

arbejde med, desto bedre. Dog mener han samtidig, at prognoseopgaven ved en fremtidig vær-

diansættelse vil blive mere omfangsrig end tidligere som følge af de flere oplysninger. I analy-

searbejdet tager han højde for de leasingkontrakter, som selskabet indgår, og tager dem ud af 

værdiansættelsen. Derfor skal han fremadrettet regulere leasing ud af hans reformulering, hvil-

ket ikke var nødvendigt efter IAS 17, hvor operationel leasing ikke blev indregnet på balancen. 

For Marcus medfører den nye standard og indregningen af dennes bestemmelser, at han nu står 

med et større analysearbejde end før, hvilket han mener, er mere omkostningsfuldt end vær-

dien af de nye oplysninger. I relation til den nylige implementering af IFRS 16 har IASB udar-

bejdet en analyse af effekten af implementeringen af IFRS 16, som viser det lige modsatte. IASB 

har konkluderet, at implementeringen af IFRS 16 vil mindske investorernes behov for reformu-

lering af de rapporterede finansielle informationer, og at standarden vil medføre en øget nytte-

værdi for regnskabsbruger, end set efter IAS 17.  

Omvendt er aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank enig med IASB i, at analysearbejdet 

på længere sigt vil være lettere. Han er dog enig med Marcus Bellander i, at implementeringen 

vil være omkostningstung, men eftersom standarden er vedtaget, mener Jacob, at den må de 

arbejde videre fra og fokusere på de fordele, som vil tilgå aktieanalytikerne, når implemente-

ringen af IFRS 16 er udført. Det må således konkluderes, at den nye standard medfører delte 

meninger om, hvorvidt den medfører øget værdi.  

4.2.2 Validitet 

Validitet er en troværdig præsentation af økonomisk information. Finansiel information er tro-

værdigt, når det er fuldstændigt, neutralt og fejlfrit. Regnskabsaflæggeren skal bestræbe sig på 

at opfylde de tre karakteristika så godt som muligt.  
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Det vurderes ikke, at fuldstædigheden og troværdigheden af regnskabet er ændret efter imple-

menteringen af IFRS 16. Førhen var alle nødvendige oplysninger omkring operationel leasing 

stadig tilgængelige i årsrapporten, dog blot som en noteoplysning. Marcus pointerer, at han 

som regnskabsbruger ikke har behov for, at oplysningerne er indregnet i balancen, da han me-

ner, at tilgængeligheden i noteoplysningerne har været tilstrækkeligt.  

I stedet kan det diskuteres, hvorvidt den manglende indregning af low-value-aktiver og kort-

fristede leasingkontrakter vil mindske fuldstændigheden og gennemsigtigheden i regnskabet. I 

afsnit 3.1.2 blev IASB’s undersøgelse IFRS 16, Effects Analysis og betydningen af low-value-ak-

tiver, inddraget. Analysen viste, at effekten af low-value-aktiver ville udgøre 1% eller derunder, 

ud af de samlede aktiver og forpligtelser for 14 ud af 17 testede virksomheder.88 I forlængelse 

af konklusionen på undersøgelsen, er det også Marcus mening, at low-value-aktiver samlet set 

ikke vil have en væsentlig indflydelse på et selskabs regnskab.89 I begrebsrammen nævnes be-

grebet tærskelværdi, som betyder, at væsentligheden af informationen skal have indflydelse på 

regnskabsbrugerens beslutning, og at nytten skal være højere end omkostningerne forbundet 

hermed. På baggrund af ovenstående punkter må det vurderes, at low-value-aktiver og kortfri-

stede kontrakter ikke vil udgøre en væsentlig del af regnskabet og dermed ikke påvirke fuld-

stændigheden.  

 

Et regnskabs neutralitet kræver, at informationerne ikke er forbundet med subjektivitet eller 

skøn. Sondringen mellem operationel og finansiel leasing efter IAS 17 mødte kritik for, at denne 

vurdering var forbundet med for megen subjektivitet. IFRS 16 har fjernet sondringen mellem 

operationel leasing og finansiel leasing, men imødegår dog ikke kritikpunktet fuldstændigt, da 

regnskabsaflæggerne nu skal sondre mellem en leasingkontrakt og en servicekontrakt.  

Derudover er der ligeledes skøn forbundet med fastsættelsen af diskonteringsrenten. Efter 

IFRS 16 skal diskonteringsrenten fastsættes til den interne rente, som er oplyst i kontrakten. 

Diskonteringsrenten kan dermed variere mellem virksomhederne og mindske neutraliteten og 

sammenligneligheden, hvilket bliver gennemgået yderligere i nedenstående punkt.  

 

Fejlfrihed er en kvalitativ egenskab, da målingen af økonomiske konsekvenser er præget af 

skøn og usikkerhed. Indregningen af alle leasingkontrakter vil for regnskabsbrugere betyder, 

                                                        
88 IFRS 16, Effects Analysis januar 2016 - Side 39 
89 Der henvises til bilag 12 
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at de ikke længere behøver at foretage skøn ved en eventuel indregning ligesom ved de forhen-

værende, operationelle leasingkontrakter, hvilket skaber mere nøjagtige analysegrundlag. 

Dette gennemgås yderligere under verificerbarhed.  

4.2.3 Sammenlignelighed 

Et af IFRS 16’s formål er at imødekomme den manglende sammenlignelighed, som IAS 17 fik 

kritik for at mangle. Fremadrettet vil indregningen af operationelle leasingkontrakter øge sam-

menligneligheden mellem virksomhederne. Dette ses eksempelvis i et scenarie, hvor den ene 

virksomhed har købt sine aktiver på kredit eller via lån, og en anden virksomheden har leaset 

sine aktiver via operationel leasing. Yderligere vil det kunne skabe sammenlignelighed mellem 

en virksomhed, som førhen har indregnet efter reglerne om finansiel leasing, og en virksomhed, 

som har benyttet sig af operationel leasing. I begge scenarier skal virksomhederne indregne 

deres leasingaktiver i balancen og ikke holde noget udenfor.  

 

Sammenlignelighed kræver konsistens, hvilket vil sige, at der ikke må ændres på målemetoden 

periode for periode. Dog vil implementering af IFRS 16 kræve ændring i målemetoden det før-

ste år. Fastlæggelsen og vurderingen af leasingperioden, herunder revurderingen af leasingpe-

rioden og leasingforpligtelsen, er påvirket af regnskabsaflæggerens subjektive holdning og in-

deholder derfor skøn. En vurdering baseret på skøn er usikker, hvilket kan få indflydelse på 

regnskabets konsistens.  

 

Marcus Bellander pointerer, at et lille selskab sagtens kan få en højere leasingforpligtelse på sin 

balance i forhold til et større selskab, fordi de anvender forskellige diskonteringsrenter ved 

beregningen af leasingforpligtelsen. Det kan derfor diskuteres, hvor meget leasingforpligtelsen 

egentlig udtrykker, når størrelsen er en konsekvens af, hvilken diskonteringsrente man som 

ledelse har fastsat. Marcus mener derfor, at gennemsigtigheden i sidste ende forsvinder.90 

IASB’s egen analyse viser, at fremtidige sammenligninger mellem virksomheder med købte ak-

tiver og leasede aktiver vil blive forbedret91, hvilket ligeledes er Jacob Pedersens holdning. Han 

                                                        
90 Der henvises til bilag 12 
91 IFRS 16, Effects Analysis januar 2016 - Side 5 
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mener, at selskaberne ikke længere kan pakke forpligtelserne væk, og alt således bliver præ-

senteret. Dog nævner Jacob, at den nye standard giver ledelsen ”elastik” til at forme og påvirke 

inputs, hvilket han ikke mener er hensigtsmæssigt.92  

4.2.4 Verificerbarhed 

Finansielle rapporteringer skal være verificerbare, hvilket vil sige, at uafhængige, fagligt kvali-

ficerede observatører skal være enige om troværdigheden af informationen.  

Ved IAS 17 blev der ikke skelnet mellem operationel leasing og servicekontrakter, og de blev 

kun oplyst i noten. Regnskabsbrugerne havde alle de samme informationer, men ved en even-

tuel indregning af de operationelle leasingforpligtelser ville indregningen kræve antagelser, og 

de oplyste informationer kunne tolkes på forskellig vis. De forskellige antagelser, som det må 

forventes, at regnskabsbrugerne ville skulle foretage, ville øge risikoen for, at regnskabets kon-

sistens ville fremstå forskeligt, og at de dermed ikke vil være enige om troværdigheden af in-

formationerne.  

 

Det må alt andet lige forventes, at implementeringen af IFRS 16 vil skabe større verificerbarhed 

hos regnskabsbrugerne, da alt fremadrettet indregnes på balancen. Dette medfører, at regn-

skabsbrugerne ikke selv skal fortolke information, og at de alle vil stå med det samme analyse-

grundlag. Samtidig øges oplysningskravende for noterne, hvilket er med til at verificere det, 

som regnskabsaflæggerne har indregnet i balancen.  

4.2.5 Rettidighed 

Leasingperioden og restleasingforpligtelsenskal løbende revurderes efter IFRS 16, såfremt der 

opstår en ændring i pengestrømmene, som følger af, at variable leasingydelser ændres af en 

rente eller et indeks siden sidste opgørelse. Dette er modsat IAS 17, hvor perioden og forplig-

telsen blev opgjort og beregnet ved aftalens indgåelse.  

 

Den løbende revurdering vil derfor medføre, at den fremtidige leasingforpligtelse opdateres og 

præsenteres rettidigt i regnskabet, så regnskabsbrugerens information er relevant og aktuel.   

                                                        
92 Der henvises til bilag 13 
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4.2.6 Forståelighed 

Informationerne i den finansielle rapportering skal klassificeres, karakteriseres og præsente-

res, så regnskabsbrugeren kan forstå indholdet.  

Ved implementeringen af IFRS 16 kan der være uklarheder om klassificeringen i balancen, da 

det både er tilladt at indregne leasingaktivet på en særskilt linje, men også som en del af an-

lægsaktiverne. Standarden foreskriver derfor ikke en konsekvent indregningsmetode, hvilket 

kan medføre mindre forståelighed hos regnskabsbrugeren. Til gengæld vil indregning af lea-

singaktivet være med til at øge forståeligheden hos regnskabsbrugeren, da kontrakterne skal 

præsenteres i balancen, og regnskabsbruger behøver således ikke at ty til noterne for at blive 

oplyst om leasingaktiver. Grundet de øgede oplysningskrav vil noterne indeholde flere oplys-

ninger end førhen og angive leasingkontrakten og dens omfang mere tydeligt, hvilket også kan 

skabe større forståelighed hos regnskabsbrugeren.  

 

I interviewene med Marcus Bellander og Jacob Pedersen gjorde de dog begge klart, at imple-

menteringen af IFRS 16 ikke har den store indflydelse på professionelle investorers forståelig-

hed af et regnskab. Det er deres vurdering, at en fuldtidsinvestor, som analyserer mange sel-

skaber, sagtens kan gennemskue leasingkontrakter, selvom de ikke er indregnet på balancen. 

Marcus Bellander nævner i tillæg til ovenstående, at for den private investor93 vil implemente-

ring skabe større forståelighed, da leasingforpligtelsen medgår i gældsforpligtelsen og dermed 

tydeliggør gælden i balancen.  

4.3 Årsrapportens elementer 

Årsrapporten er bygget op omkring aktiver, forpligtelser, egenkapital etc., og disse poster kal-

des for årsrapportens elementer. Elementernes formål er at forhindre begrebsforvirring og 

misforståelser hos regnskabsbrugerne, hvorfor det er vigtigt, at elementernes definition over-

holdes. Begrebsrammen tager udgangspunkt i det formueorienterede regnskabsparadigme, 

hvorfor definitionerne har en balanceorienteret synsvinkel. Aktiver og forpligtelser er de ele-

menter, som påvirkes mest af indregningen af leasingkontrakterne. Definitionen foreskriver, at 

et aktiv er en kontrolleret ressource, hvilket også indgår i definitionen af en leasingkontrakt 

                                                        
93 Opgaven er jf. afsnit 1.3 afgrænset fra de private investorer, hvorfor vi blot nævner kommentaren. Vi kommen-
terer på den private investor som opgavens regnskabsbruger i perspektivering i afsnit 6.3. 
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efter IFRS 16. Forpligtelser defineres som en aktuel forpligtelse, som vil medføre afståelse af 

fremtidige økonomiske fordele, hvilket en leasingkontrakt ligeledes opfylder.  

 

Marcus Bellander har dog en anden holdning til leasinggæld, og han ser det ikke som værende 

en reel gæld. Han understøtter denne holdning med pointen om manglende rentebetaling, som 

det ses ved eksempelvis obligations- og banklån. Ligeledes er det hans holdning, at leasing er 

betaling af en fremtidig ydelse, som et selskab er nødt til at betale for at drive sin forretning.94   

Såfremt elementernes definition er opfyldt, kan der ske indregning i årsregnskabet, forudsat at 

indregningen kan ske pålideligt, og at det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele til-

går eller fragår virksomheden. Ved første indregning af leasingaktivet sker dette til kostpris, og 

efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Begge måleattributter er defineret i begrebs-

rammen, og de opfylder dermed kravene om valid indregning. I leasingforpligtelsen indgår alle 

omkostninger, som kan måles pålideligt. De variable ydelser, som ikke afhænger af en rente 

eller et indeks, skal ikke medregnes i forpligtelsen, men omkostningsføres løbende, da disse 

ydelser ikke kan måles pålideligt og derfor ville være i modstrid med begrebsrammen. Ved ind-

gåelse af en leasingkontrakt er det sandsynligt, at der både vil tilflyde og fragå økonomiske for-

dele for virksomheden, da leasingaktivet opfylder definition af et aktiv, og leasingforpligtelsen 

opfylder definitionen af en forpligtelse.  

 

Indregningen af leasingkontrakterne i balancen opfylder elementernes definitioner, og det må 

derfor forventes, at den nye standard vil være med til at skabe færre misforståelser og forhin-

dre uklarheden i regnskabet. Aktieanalytiker Jacob Pedersen mener ikke, at den gængse regn-

skabsbruger vil læse en årsrapports noter, hvorfor IFRS 16 vil hjælpe den private investor til 

en mere korrekt værdiansættelse af virksomheden. Samtidig er han som analytiker godt tilfreds 

med indregningen i balancen. Yderligere pointerer han, at indregningen er en ren teknisk 

øvelse. For ham og de andre professionelle investorer har man i forvejen været opmærksomme 

på disse regnskabsmæssige problemstillinger. 95 

 

Til sidst skal der ske klassifikation og præsentation af de indregnede aktiver og forpligtelser. 

Som før nævnt er oplysningskravene efter IFRS 16 skærpet betydeligt, hvorfor præsentationen 

                                                        
94  Der henvises til bilag 14 
95 Der henvises til bilag 13. 
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af leasingkontrakterne fremadrettet vil være mere retvisende og informativ. En grundlæggende 

forudsætning for præsentationen i regnskabet er, at følgende kriterier skal være opfyldt: klar-

hed, substans, væsentlighed, neutralitet, konsistens, kontinuitet, periodisering, going concern- 

og bruttoprincippet. De første seks forudsætninger indgår i ovenstående fundamentale og for-

stærkende egenskaber, hvorfor disse ikke uddybes yderligere. Periodiseringsprincippet fore-

skriver, at transaktioner skal indregnes i den periode, hvor de udmøntes i pengestrømme, hvil-

ket kan henføres til de variable leasingydelser, som indregnes i resultatopgørelsen ved deres 

forfald.  

Going concern-princippet bygger på, at driften formodes at fortsætte de næste 12 måneder, og 

bruttoprincippet bygger på, at enkelte transaktioner skal indregnes særskilt. Disse to punkter 

vurderes ikke at få direkte indflydelse på implementeringen af IFRS 16, men vurderes som en 

generel forudsætning for, at regnskabet udviser et retvisende billede.  

 

Delkonklusion 

Overordnet set kan det konkluderes, at implementeringen af IFRS 16 i højere grad end IAS 17 

opfylder begrebsrammens niveauer. Standarden tilfører nyttig viden og information til regn-

skabsbrugeren, og nytteværdien af regnskabet øges. Især ses det, at relevansen af regnskabet 

øges, da alle leasingkontrakter skal indregnes og dermed viser et retvisende billede af regnska-

bets aktiver og forpligtelser. Samtidig bliver regnskabets informationer mere rettidige, da der 

løbende skal ske revurdering af restforpligtelsen.  
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5. Konklusion 

For at gøre op med kritikpunkter af IAS 17 har IASB udarbejdet regnskabsstandarden IFRS 16. 

IFRS 16 har blandt andet til formål at øge sammenligneligheden af årsregnskaberne for selska-

ber, der i mindre eller højere grad har indgået leasingkontrakter, som skal afspejles i deres års-

regnskaber. Det indledende billede af IFRS 16 har derfor været, at muligheden for sammenlig-

nelighed af regnskaberne ville stige, og kritikpunkterne af IAS 17 ville dermed blive imødekom-

met og skabe en højere nytteværdi af regnskaberne for regnskabsbrugerne.  

 

Der er flere større forskelle mellem IFRS 16 og IAS 17. En leasingkontrakt skal efter IFRS 16 

medføre kontrollen over brugsretten til det identificerede aktiv og ikke kun brugsretten til ak-

tivet, som det tidligere var med IAS 17. Såfremt definitionen af en leasingkontrakt er opfyldt, er 

definitionen af et aktiv efter IASB’s bestemmelser således også opfyldt. Efter første indregning 

skal der med IFRS 16 foretages løbende revurdering af værdiansættelsen på leasingkontrakten, 

ligesom der skal tages højde for både købsoptioner og afbrydelser i leasingkontrakten.  

Herudover skal der ikke længere skelnes mellem operationel og finansiel leasing, og alle lea-

singkontrakter efter IFRS 16 skal indregnes på balancen. Tidligere skulle kun finansiel leasing 

indregnes efter IAS 17, og operationel leasing skulle oplyses i en note. Med IFRS 16 indføres der 

dog to undtagelser for indregning af leasingkontrakter. De to undtagelser findes i form af low-

value-aktiver og kortfristede leasingkontrakter. De to undtagelser vil, ifølge de foretagne inter-

views med to aktieanalytikere, dog formentlig være uvæsentlige. 

 

For regnskabsbrugerne vil IFRS 16 betyde, at der sker en større påvirkning af nøgletal. Dette 

blev også klarlagt i konsekvensanalysen for selskab A samt den efterfølgende komparative ana-

lyse til DSV’s nøgletal, hvor størstedelen af de beregnede nøgletal blev forværret efter ændrin-

gen med IFRS 16. Nøgletal, der har sammenhæng til EBITDA i resultatopgørelsen, blev dog på-

virket positivt som følge af reklassifikationen af omkostninger til leasing fra driftsomkostninger 

til afskrivninger og renteomkostninger. Dette kan primært henføres til, at operationel leasing 

ikke har været indregnet på balancen, og der således ikke har været et klart billede på selska-

bets reelle gældsforpligtelser. Derfor har regnskaber efter IAS 17 fremstået som undervurde-

rede.  
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IASB’s begrebsramme danner grundlag for, hvilke kvalitative og kvantitative egenskaber som 

regnskaberne skal indeholde for at give regnskabsbruger den største nytteværdi. I forbindelse 

med implementeringen af IFRS 16 vil flere af begrebsrammens niveauer bliver opfyldt end tid-

ligere med IAS 17. Troværdigheden, sammenligneligheden og aktualiteten er eksempler på ni-

veauer i begrebsrammen, der i højere grad bliver opfyldt, hvilket i højere grad kan henføres til 

den fremadrettede indregning af leasingkontrakter på balancen samt de øgede oplysningskrav 

i noterne. Regnskabsbruger vil derfor opleve en højere nytteværdi af regnskaberne.  

 

Ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasing mellem IAS 17og IFRS 16 vil for regn-

skabsbrugerne ikke have den store betydning. Regnskabsbrugerne har efter IAS 17 været op-

mærksomme på, at der har været udeholdt leasingforpligtelser af balancen, og at disse kun har 

været oplyst i noterne. Regnskabsbrugerne peger derfor på, at den nye standard blot vil flytte 

informationerne fra noterne og ind på balancen, hvilket ikke vil påvirke deres daglige arbejde. 

IFRS 16 medfører dog flere oplysningskrav for regnskabsaflæggerne, hvilket regnskabsbru-

gerne imødeser, da det vil kunne bidrage til en mere detaljeret analyse af selskaber, der aflæg-

ger regnskaber, hvori der indgår leasingkontrakter.  
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6. Perspektivering 

I de følgende afsnit vil vi kort perspektivere resultaterne af vores undersøgelse til aktuelle ud-

viklinger og øvrige forhold inden for leasing. 

6.1 Leasing i årsregnskabsloven 

Den nuværende Årsregnskabslov (ÅRL) indeholder ingen konkrete retningslinjer for virksom-

heder, der anvender leasing. ÅRL henviser i stedet til lovbemærkningerne i IAS 17, som med 

tilhørende fortolkningsbidrag pr. 1. januar 2019 vil blive erstattet af IFRS 16. Derfor har Folke-

tinget ultimo 2018 vedtaget ny lovgivning, Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorlov og 

visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelse tredjeland m.v. Loven æn-

drer i den nuværende ÅRL, og ændringerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 

1. januar 2020 eller senere, men kan frit anvendes før. De særlige overgangsbestemmelser, der 

er indarbejdet i IFRS 16, kan bruges, hvis virksomheden vælger at overgå til anvendelsen af 

IFRS 16 som fortolkningsbidrag til ÅRL. 

 

Den nye lovgivning giver virksomhederne to muligheder for at indregne leasede aktiver. Et ek-

sempel er en virksomhed i regnskabsklasse B. Virksomheden kan nu vælge enten at bruge den 

hidtidige model fra IAS 17 eller de nye regler i IFRS 16. Den nye lovgivning rummer således 

begge modeller for indregning, hvilket i praksis betyder, at det er muligt at fortolke ÅRLs be-

stemmelser ud fra både IAS 17 og IFRS 16.  

 

Argumentationen for at beholde begge modeller er, at IFRS 16 vil være meget byrdefuld for 

særligt de mindre virksomheder at implementere, da anvendelsen af de nye regnskabsstandar-

der eksempelvis kan kræve ændringer i virksomhedens processer og systemer, der kan være 

omkostningstunge at gennemføre. Såfremt en virksomhed ønsker at anvende IFRS 16 under 

ÅRL, kan virksomheden ikke undgå også at vælge IFRS 15 til. IFRS 15 medfører, at virksomhe-

den skal styre efter en femtrinsmodel for, hvornår virksomheden skal indregne omsætningen i 

resultatopgørelsen.  
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6.2 Regnskabsaflægger 

Regnskabsaflæggers synspunkt vedrørende IFRS 16 er ikke behandlet i denne hovedopgave, da 

der jf. afsnit 1.3 er afgrænset til regnskabsbrugere i form af professionelle investorer. IFRS 16 

har for regnskabsaflæggerne formentlig medført væsentligt flere omkostninger i forbindelse 

med at opdatere og revurdere forretningsgange vedrørende leasing, opdatering af SAP- og ERP-

systemer samt uddanne medarbejdere i den nye standard. Der er derfor investeret kraftigt i de 

påvirkede virksomheder, som eksempelvis DSV, for at være klar til implementeringen. Hvorvidt 

regnskabsaflæggerne selv mener, at deres regnskaber giver et mere retvisende billede og en 

højere nytteværdi for regnskabsbruger, ville være en anden problemstilling, som en hovedop-

gave kunne belyse.   

6.3 Andre grupper af regnskabsbrugere 

I denne opgave er der jf. afgrænsningen i afsnit 1.3 afgrænset fra andre typer af regnskabsbru-

gere end aktieanalytikere. Dette er på baggrund af, at denne brugergruppe er vurderet mest 

interessant, da den har det største informationsbehov96. 

 

IFRS 16 har dog også påvirkning på mange andre brugergrupper end udelukkende aktieanaly-

tikere. Det kan eksempelvis være offentlige myndigheder, långivere, leverandører etc. Herud-

over kan også de private investorer være en interessegruppe, som IFRS 16 påvirker. Det mener 

både Jacob Pedersen og Marcus Bellander, jf. transskribering af interview i bilag 12 og 13. Jacob 

og Marcus tror, at for dem vil det give en større gennemsigtighed og give et bedre billede af 

selskaberne, at leasingaktiver og -forpligtelser nu er indregnet på balancen. Effekten af IFRS 16 

for henholdsvis private og professionelle investorer er muligvis derfor forskellig.  

6.4 Ny begrebsramme fra IASB 

Som det fremgår i afsnit 2.3 om nytteværdi har IASB vedtaget og udsendt en opdateret begrebs-

ramme, der ved implementering d. 1. januar 2020 erstatter den nuværende begrebsramme. 

Den nye begrebsramme vil blandt andet indeholde en nyt kapitel om måling, en bedre guide til 

rapportering af den finansielle performance, præciseringer til definitionen af både et aktiv og 

et passiv samt afklaringer på vigtige områder som eksempelvis forsigtighed og usikkerhed ved 

                                                        
96 Der henvises til afsnit 2.3.1.1 for yderligere beskrivelse. 
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måling i den finansielle rapportering97. Den nye begrebsrammes indflydelse på regnskaberne 

er derfor en problemstilling, som bliver relevant, når begrebsrammen træder i kraft 1. januar 

2020.  

  

                                                        
97www.ifrs.org  Issued Standards  IFRS Standards  Conceptual Framwork  About 
Link: https://www.ifrs.org/projects/2018/conceptual-framework/#about  
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8. Bilag 

8.1 Bilag 1 – Begrebsdefinition 

 

IASB: International Accounting Standards Board 

 

FASB: Financial Accounting Standards Board 

 

IFRIC: International Financial Reporting Interpretation Committee 

 

IAS: International Accounting Standards 

 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

 

Residualværdigarantier: Den restværdi, som leasingtager garanterer leasinggiver ved et 

eventuelt ophør af leasingperioden modregnet i aktivets faktiske dagsværdi.  

 

8.2 Bilag 2 – Begrebsrammens fem niveauer 
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Kilde: Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, figur 5.1 

 

8.3 Bilag 3 – Kvalitative egenskaber 

 

 

 

Kilde: Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 4. udgave, figur 5.3 
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8.4 Bilag 4 – Beslutningstræ IAS 17 

 

 

Kilde: Indsigt i årsregnskabsloven, EY 
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8.5 Bilag 5 – Beslutningstræ efter IFRS 16 

 

 

Kilde: IFRS 16, Leases – Appendix B. 
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8.6 Bilag 6 - Oplysningskrav 

 

Sammenholdelse af oplysningskrav 

IAS 17 IFRS 16 

Finansiel leasing Operationel leasing Leasing 

Præsentationskrav: 

- Leasingaktiv og forpligtelse i ba-

lancen 

- Renteudgifter og afskrivninger i 

resultatopgørelsen 

 

Noteoplysninger: 

- Den bogførte værdi ultimo regn-

skabsåret oplyses for hver klasse 

- Oplysning om fremtidige mini-

mumsleasingydelser  

- Minimumsleasingydelserne op-

deles fordelt på forfald <1 år, 1-5 

år og >5 år 

- Oplysninger om betingede ydel-

ser, som er indregnet i resultatop-

gørelsen 

- Minimumsleasingydelser vedr. 

den uopsigelige periode under 

subleasingaftaler 

- Generel beskrivelse af leasing-

kontrakter herunder: 

- Grundlag for de betingede lea-

singydelser 

- Vilkår for fornyelse og optioner 

- Begrænsninger som følge af kon-

trakten 

 

Præsentationskrav: 

- Leasingydelser i resultatopgørel-

sen 

 

Noteoplysninger: 

- De uopsigelige leasingydelser op-

lyses fordelt på forfald <1 år, 1-5 

år og >5 år 

- Minimumsleasingydelser vedr. 

den uopsigelige periode under 

subleasingaftaler 

- Beskrivelse af leasingydelser ind-

regnet i resultatopgørelsen, fordelt 

på faste, betingede og subleasin-

gydelser 

- Generel beskrivelse af leasing-

kontrakter herunder: 

- Grundlag for de betingede lea-

singydelser 

- Vilkår for fornyelse og optioner 

- Begrænsninger som følge af kon-

trakten 

 

Præsentationskrav: 

- Leasingaktiv og forpligtelse i ba-

lancen 

- Renteudgifter og afskrivninger i 

resultatopgørelsen 

- Low-value- og kortfristede lea-

singomkostninger i resultatopgø-

relsen 

- Leasingydelser i balancen vedr. 

variable leasingydelser  

 

Noteoplysninger: 

 - Afskrivninger fordelt på klasser 

af aktiver 

- Renteomkostninger vedr. forplig-

telser 

- Udgifter til low-value- og kortfri-

stede aktiver indregnet i resultat-

opgørelsen 

- Variable leasingydelser indregnet 

i resultatopgørelsen, som ikke af-

hænger af et indeks 

- Indkomst fra subleasing 

- Udgående pengestrømme vedr. 

leasing 

- Tillæg til right of use-aktiver 

- Gevinster eller tab vedr. sale-and-

leaseback-aftaler 

- Den bogførte værdi ultimo regn-

skabsåret oplyses for hver klasse 

- Fremtidige leasingydelser vedr. 

low-value- og kortfristede aktiver.  
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- Leasingforpligtelsens afdrag op-

lyses fordelt på forfald <1 år, 1-5 

år og >5 år 

- Generel beskrivelse af leasing-

kontrakter herunder: 

- Typen af kontrakten 

- Vilkår for fornyelse og optioner 

- Fremtidige pengestrømme, som 

ikke er oplyst som en del af for-

pligtelsen 

- Oplysninger om aktiver, som be-

handles efter reglerne for low-va-

lue- eller kortfristede kontrakter.  

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

 

8.7 Bilag 7 – Reformuleret balance, Selskab A 

Nedenstående viser selskab A’s resultatopgørelse og balance, før og efter ændringseffekten af 

IFRS 16 er indarbejdet. Forudsætninger og antagelser er beskrevet i opgavens afsnit 3.3.1. 

 

Resultatopgørelse: 
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Balance: 

 

 

 

 

8.8 Bilag 8 – Formler til beregning af nøgletal 

 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑚æ𝑟 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡
∗ 100 

 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑎𝑙𝑡
∗ 100 

 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡
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𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑘𝑙. 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡
∗ 100 

 

 

8.9 Bilag 9 – Uddrag af DSV A/S’ årsrapport 2018 

Oplysningerne nedenfor er en gengivelse af koncernregnskabet 2018 for DSV A/S med leasing 

aflagt efter IAS 17.  
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Copenhagen Business School IFRS 16 Camilla Kjær Kristiansen 
HD (R) - Hovedopgave 2019  & Emilie Hjorth Jensen 

Side 91 af 110 
 

8.10 Bilag 10 – Reformuleret balance, DSV A/S 

I nedenstående reformulering er der taget udgangspunkt i DSV A/S’ resultatopgørelse og ba-

lance for regnskabsåret 2018, som er gengivet i bilag 9. Herefter er der foretaget reformule-

ring ved indregning af leasing efter IFRS 16. Forudsætning og antagelser er beskrevet i opga-

vens afsnit 3.4. 

 

Resultatopgørelse: 
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Balance: 
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8.11 Bilag 11 – DSV A/S, Åbningsbalance pr. 1. januar 2019  

 
 
 
Kilde: DSV A/S’ koncernregnskab 2018 
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8.12 Bilag 12 – Interview – Marcus Bellander, Nordea 

Interview med Marcus Bellander, aktieanalytiker Nordea 

 

Interviewet er foretaget hos Nordea, København d. 5. april 2019. Det er forsøgt at transskribere 

interviewet så nøjagtigt som muligt. 

 

CK/EJ: Camilla Kjær Kristiansen og Emilie Hjorth Jensen samt MB: Marcus Bellander 

 

CK/EJ: Hvad er det, du laver ift. DSV?  

 

MB: Jeg arbejder som aktieanalytiker. Mit job er at gætte, hvad DSV’s børskurs skal være i dag, 

om 12 måneder og om 18 måneder, hvilket naturligvis ikke er så nemt. Måden, jeg gør det på, 

er ved at sammenligne så meget information som muligt om selskabet, selskabets konkurren-

ter, om industrien som helhed for at forstå, hvordan de bevæger sig, og hvor den er på vej hen. 

Jeg tager al den information, finansiel information, som er relevant. Det kan være årsrapporter, 

kvartalsrapporter, konferencer og derigennem eksperter i industrien. Altså sammenligne så 

meget information som muligt og prøve at kondensere det ned til, hvad det betyder for DSV og 

deres finanser, for det er til syvende og sidst det, som aktiekursen afhænger af. 

 

CK/EJ: Har du også kontakt direkte med DSV? 

 

MB: Ja, det har jeg. Det er en vigtig kilde for mig. Det er den nemmeste måde at få forklaret, hvad 

der faktisk sker. Selvom de naturligvis af complianceårsager ikke kan fortælle mig, hvor mange 

penge de har tjent i indeværende kvartal. Der er jo en masse begrænsninger, men de har en 

investor relations afdeling, som prøver at hjælpe med spørgsmål. Hvis jeg eksempelvis ikke fat-

ter, hvorfor jeg i makrodata kan se en udvikling, som jeg ikke kan forklare, så kan de give mig 

lidt mere i detaljer, hvad de ser.  
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CK/EJ: Er det de samme typer af virksomheder, du sidder og analyserer? 

 

MB: Jeg analyser transport og energi. Så på nær DSV er det meget asset-heavy selskaber, altså 

selskaber som har mange fysiske aktiver, som koster mange penge. Store balancer. DSV er na-

turligvis herunder. Det er mit fokusområde.  

 

CK/EJ: I forhold til de analyser, du sidder og laver, der nævnte du eksempelvis årsrap-

porter og kvartalsrapporter som kilder. Er der nogle særlig dele af årsrapporterne, som 

du synes er særligt interessante?  

 

MB: Jamen det er jo særligt de finansielle, kvantitative dele. Altså P/L, balance, egenkapital, cash 

flow statement og noterne naturligvis. Men mange selskaber har i dag også P/L for gruppen, 

cash flow for gruppen, og så er der resultaterne fra divisionerne, og det er også meget relevant 

naturligvis. Men fremfor alt de finansielle, kvantitative dele.  

 

CK/EJ: I forhold til nøgletal, så beregner DSV selv nogle nøgletal, dem tænker vi også du 

bruger i dit arbejde, eller? 

 

MB: Ja, det gør jeg indirekte. Vi har jo excelmodeller, som på en eller anden måde standardiserer 

beregningerne. Hvis du tager de 25 største selskaber på Københavns Børsen, så har de mere 

eller mindre 25 forskellige slags definitioner af return on capital invested. Så derfor kan vi ikke 

bruge dem, vi er nødt til at sammenligne på kryds og tværs, og derfor har vi vores egen (Nordea 

redg.) definition af return on capital invested for eksempel i vores standardmodel.  

 

CK/EJ: Så mange nøgletal beregner I egentlig selv? 

 

MB: Ja, det gør vi. 

 

CK/EJ: For DSV eksempelvis – hvad er så de tre vigtigste nøgletal, ville du sige? 

 

MB: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige EBIT-margin er meget vigtigt for dem, naturligvis. 

Det er jo i asset-heavy selskaber, så bliver return on capital invested meget vigtig. Men fordi at 
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DSV har så få aktiver, så bliver return on capital invested næsten lidt en nonsenstal. Altså jeg 

ved, at de bruger det meget selv, men når man snakker om 50 % return on capital invested, og 

man har en kapitalomkostning på 8, så skal man sammenligne med nogle andre, så ser det jo 

super godt ud naturligvis, men når nu return on capital invested er så høj, så er det, fordi at 

tilgangen i regressionen, den er så lav, og så siger det måske ikke så meget. Det bliver mere 

fokus på EBIT-margin, gross margin og det, som DSV kalder conversion ratio. Og naturligvis 

organisk vækst, det er jo altid meget relevant, når man værdiansætter et selskab.  

 

CK/EJ: Så tænker vi, at det bliver lidt mere specifikt på leasing. Hvor meget kendskab har 

du til regnskabsteori og regnskabsstandarder?  

 

MB: Jeg er oprindeligt ingeniøruddannet og jeg har aldrig læst regnskab, men nu har jeg arbej-

det som aktieanalytiker i 15 år, og nu har jeg efterhånden fanget det. Jeg har lært mig det af 

behovet.  

 

CK/EJ: Så for eksempelvis nu her, når der kommer regnskabsstandard, så bruger I vel tid 

på at sætte jer ind i den? 

 

MB: Ja, helt klart. Og vi skal også have ombygget vores standardmodel naturligvis, for den byg-

ger meget på forskellige items i P/L og balancen og så videre.  

 

CK/EJ: Så jeg tænker, at jeres kendskab til IFRS 16 kontra den gamle IAS 17 må være 

relativt højt, fordi den har så stor betydning for det analysearbejde, som I også sidder og 

laver? 

 

MB: Ja. Vi har jo haft internal sessions med gennemgange, og hvad betyder IFRS 16. Vi har haft 

en revisor for eksempel, som forklarede det for os. Man prøver også selv at forstå, hvordan 

påvirker det her faktisk mine selskaber. Det påvirker jo nogle selskaber meget mere end andre, 

og lige mine selskaber bliver ret hårdt ramt, eller hvad man skal sige. Så jeg har brugt en del tid 

på det.  
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CK/EJ: Den grundlæggende forskel fra IAS 17 til IFRS 16 er jo, at man skal indregne sine 

leasingaktiver på balancen. Hvor stor en indflydelse, tror du, det kommer til at have på 

dit arbejde fremadrettet, særligt dit analysearbejde? 

 

MB: Altså det gør det meget mere besværligt. Fordi at så vidt jeg forstår det, så er formålet med 

IFRS 16 eller andre ændringer, som er gjort historisk, det er, at selskabets balance skal være 

bedre afspejlet i den faktiske værdi af selskabet. Det skal give et bedre true picture af virksom-

heden. Men i vores arbejde, så vil jeg sige, at resultatopgørelsen og cash-flow statement er langt 

vigtigere end balancen. Balancen er også vigtigt, det er ikke det, men de kommer i den række-

følge. P/L, cash-flow, balancen eller måske cash-flow, P/L og balance. Og måden, som vi værdi-

ansætter selskaber på, er typisk en discounted cash flow-model og vores cash-flow statement, 

det starter med EBITDA. Tidligere kunne du sige EBITDA, det var rent cash-flow, det er det ikke 

nu med IFRS 16-effekten. Nu bliver du nødt til at rense for en masse ting.  

 

CK/EJ: Så det bliver faktisk mere besværligt for dig at lave dit analysearbejde?  

 

MB: Ja, det gør det. Når jeg skal lave min DCF-model, som tidligere startede med EBITDA, så 

skal jeg nu have en linje ekstra, hvor jeg renser ud for alle IFRS 16-effekter. Og når jeg beregner 

for eksempel net-debt (nettogæld redg.) for et selskab, så skal mange selskaber inkludere lea-

singforpligtelser i deres nettogæld. Men det er jo ikke en gæld på den måde, så den skal jeg også 

have renset ud, når vi beregner vores nøgletal her. Det bliver jo et ekstraarbejde. Nu håber jeg, 

at vi får så godt styr på vores standardmodel, at det sker nogenlunde automatisk, men man skal 

jo stadig finde det rigtige tal i årsrapporten. Men for mig får du en stor sammenblanding af 

poster, som er cash-flow, men som egentlig ikke er cash-flow, og det gør det jo så besværligt, at 

vi skal skille dem ad, når jeg værdiansætter et selskab.  

 

CK/EJ: Når du så har lavet den her adskillelse, eller den her rensning for IFRS 16 påvirk-

ninger, tror du så, at dine nøgletal, du ender ud med, er mere retvisende for selskabet, 
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end det var med den gamle regnskabsstandard? Giver det en mere retvisende værdian-

sættelse end tidligere? 

 

MB: Nej, altså værdiansættelsen skal jo ikke ændres. Det ændrer ikke cash-flowet. En måde at 

værdiansætte et selskab er ved DCF-modellen, men det er jo ret kompliceret. Der skal mange 

antagelser til. En anden måde er at bruge earningsmultipel. Mange price-to-earningsmodeller 

dem kan vi stadig bruge uden at justere på noget. Men EV/EBITDA ændrer sig jo, da EBITDA 

bliver meget højere. Du får måske også en større EBIT, da du får en højere nettogæld. Der bliver 

en masse spøjse effekter af den her ændring.  

 

CK/EJ: Så for dig som regnskabsbruger er det egentlig mere besværligt, og den informa-

tion, du får ud af det, er på samme niveau, som det var før?  

 

MB: Det er mere besværligt, det er det. Men naturligvis får man lidt mere information, det bliver 

lidt tydeligere, hvor mange leasingforpligtelser de faktisk har. Det er jo godt. Men for mig har 

det være fuldt tilstrækkeligt, at de bare oplyste leasingaftalerne et eller andet sted uden, at man 

skulle indregne det i balancen og måden, som P/L er sat sammen på. Der er en lille nytte af det 

her, men den står ikke i proportion til, hvor mere besværligt det bliver.  

 

CK/EJ: Med IFRS 16 kommer der lidt flere krav om noter, og der skal være lidt flere op-

lysninger omkring de leasingkontrakter, som eksempelvis DSV har indgået. Tror du, at 

det for dig som regnskabsbruger giver en værdi, at du får lidt oplysninger om, hvad det 

er for nogle kontrakter, de indgår? 

 

MB: Jo, det gør det. Jo mere information, desto bedre naturligvis. Men som sagt så er det et 

trade-off hele tiden. Havde jeg fået den information uden andre konsekvenser, så super. Men så 

meget mere giver det mig ikke. Så er det jo også med leasingforpligtelsen. Mærsk, som er et 

andet selskab jeg afdækker, de får en vis mængde leasingforpligtelser på deres balance, men de 

har et mindre datterselskab, hvor de får en langt højere forpligtelse, fordi de anvender en anden 

diskonteringsrente, når de beregner deres leasingforpligtelse. Så hvor meget siger leasingfor-

pligtelsen egentlig? Hvis leasingforpligtelsens størrelse er en funktion af, hvilken diskonte-

ringsrente man vælger, så bliver det også lidt utydeligt. Hvis man nu gerne vil finde den reelle 
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forpligtelse, så skal man først finde leasingforpligtelsen, så diskonteringsrenter og … det bliver 

ikke så gennemsigtigt i sidste ende.  

 

CK/EJ: En del af formålet med IFRS 16 er jo også at skabe noget bedre sammenlignelighed 

mellem de samme typer af selskaber. Synes du, man får det med IFRS 16? 

 

MB: Jo, på en måde får man jo det, for hvis du eksempelvis har et selskab, som leaser alle deres 

aktiver, og et selskab, der ejer alle deres aktiver, så vil du tidligere have haft to helt forskellige 

balancer. Det retter IFRS 16 jo. Men du kan jo stadig væk have et selskab, der har meget lange 

leasingkontrakter, og et, som har meget korte leasingkontrakter, så ville deres balancer tidli-

gere være identisk. Men nu skal det ene selskab optage et meget stort beløb på deres balance, 

og det andet skal enten ikke eller optage et meget lille beløb, og så kan man stadigvæk blive 

snydt. Så i det store hele ja, men bliver nødt til at lave de samme checks, som man har lavet 

historisk. Du får måske et bedre starting point, men du kan aldrig være helt tryg.  

 

CK/EJ: Vi har også siddet og bladret lidt igennem DSV’s regnskab for 2018 og set, at de 

selv har lavet et oplæg til en åbningsbalance efter ændringen med IFRS 16 pr. 1. januar 

2019. Den balancesum stiger jo med mange procent. Tænker du, at den her balancestig-

ning er den helt ude af proportioner og påvirker den dit arbejde? Den har jo nogle effek-

ter på nøgletallene.  

 

MB: Ja, det har den, men som sagt så renser vi for alle IFRS-effekter. Så udover at vi skal lave 

lidt ekstra arbejde med at rense for effekterne, så er svaret nej.  

 

CK/EJ: Når man som udefrakommende skimmer deres regnskab og ser, at nu stiger ba-

lancesummen fra 30 milliarder til 40 milliarder, så kan det godt være en øjenåbner for 

mange.  

 

MB: Ja, men det har ikke været en hemmelighed, at DSV har mange leasingkontrakter. Det har 

vi jo vidst hele tiden. Altså vi har bare indregnet dem i operating expenses, altså de ligger jo i 

vores estimater i P/L naturligvis.  
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CK/EJ: Det har jo samtidig efter IAS 17 fremgået i en note, hvor meget off-balance leasing, 

de har haft. Så det har altid været oplyst, men nu er det i stedet indregnet i balancen. Er 

det også noget, I har overvejet?  

 

MB: Ja, enig. Det skulle give det nogenlunde samme billede.  

 

CK/EJ: Som vi også har snakket om før, så er der de kortvarige leasingkontrakter under 

et år og low-value-leasingkontrakter, som man ikke skal indregne efter IFRS 16. Hvad 

tænker du om det?  

 

MB: Ja, hvad tænker jeg om det. 

 

CK/EJ: Tror du, at der er nogen, der vil udnytte, at man kan lave sådan en kortvarig kon-

trakt? 

 

MB: Nej, det tror jeg ikke. For selskaberne bliver det jo også en regnskabsteknisk øvelse. Jeg 

tror, at DSV som eksempel, med hensyn til deres leasingkontrakter handler meget mere om 

risikostyring, end at de prøver at krympe deres balance. Måske banker, når man ser på co-

venants relateret til gæld, de vil jo også rense for de her effekter eller justere på en eller anden 

måde, så jeg har svært ved at se, hvad der skulle være at tjene på det. Hvis nu DSV kunne krympe 

deres balance tilbage fra 40 til 30 milliarder ved at lave meget korte leasingkontrakter, så tror 

jeg ikke, at de ville få glæde af det.  

 

CK/EJ: Og det ville heller have den store påvirkning for det arbejde, som du sidder og 

laver, fordi du alligevel ville tage højde for de her kontrakter? 

 

MB: Nej, ikke udover at det ville være nemmere for mig, for jeg slipper for alle de her mærkelige 

effekter. Men ellers har det ikke nogen påvirkning, nej.  

 

CK/EJ: Tror du, når nu vi har snakket en del om det her med, at det bliver en regnskabs-

teknisk øvelse, og det bliver omkostningstungt for virksomheder som eksempelvis DSV, 
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tror du så, at der er nogle selskaber, som fremadrettet vil købe deres aktiver fremfor at 

lease dem? 

 

MB: Nej, det tror jeg heller ikke. Dels er det jo en engangsomkostning om at få styr på det her, 

og måske kommer der lidt efterfølgende i form af værdiansættelsen af de enkelte leasingkon-

trakter og måske bliver der lidt mere for regnskabsafdelinger. Eller det ved jeg faktisk ikke, nu 

spekulerer jeg bare. Men igen, det er mere en strategisk beslutning og risikorelateret beslut-

ning, end det er optimering af størrelsen på balancen. Alt andet lige vil det jo være dyrere at 

lease end at eje, for der kommer en tredjepart, som også skal have en mark-up.  

 

CK/EJ: Det sidste spørgsmål går lidt på, om IFRS 16 vil medføre flere omkostninger for 

DSV, men det er vel en engangsøvelse? 

 

MB: Jeg tror, det er forholdsmæssig små omkostninger i det store hele. De oplyser jo også om 

større engangsomkostninger, så for eksempel analytikere som mig ikke bliver overrasket, når 

earnings falder.  

Det koster sikkert mange millioner, men i forhold til DSV’s størrelse og totale profit, så er det 

formentligt småting.  

 

CK/EJ: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så har det lidt flere udfordringer for dig, 

når du skal sidde og lave dine analyser, men det giver en lille smule mere værdi for regn-

skabsbruger, fordi der kommer lidt flere informationer i noterne, når de nu skal oplyse 

om kontrakternes levetid etc., men for deres balance og nøgletal og de værdiansættelser, 

der bliver lavet af virksomheden, så det er det samme?  

 

MB: Ja. Og jeg tror, at hvis de kunne vælge frit, så havde de fleste valgt ikke at implementere 

standarden. Netop fordi trade-off’et mellem, hvor meget mere arbejde og hvor meget mere in-

formation, det giver, synes jeg er dårlig. Du får mere information, men ikke nok i forhold til al 

det ekstra arbejde, som skal laves. 

 

CK/EJ: Har du nogen ide om, hvad DSV selv siger til IFRS 16? 
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MB: Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvem jeg har talt med det om, men generelt siger mine 

selskaber, at det giver meget støj og ikke så meget værdi. For dem bliver det mere arbejde, og 

det ændrer ikke så meget for dem. Måden, de kører forretning på, er den samme. Jeg tror faktisk, 

at det var DSV, de skulle nu værdiansætte 10.000 leasingkontrakter, hvor hver eneste skal vær-

diansættes. Det er selvfølgelig en engangsting, men hver gang, der kommer en ny leasingkon-

trakt fremadrettet, skal denne værdiansættes. 

Investorer er jo også en meget bred gruppe. Dem, vi diskuterer med, de er investorer, som er 

kunder hos os, det er deres fuldtidsarbejde. Så de kan godt gennemskue den her slags ting uden, 

at man putter det på balancen. Så måske er det mere relevant for de private investorer. Det er 

måske meget godt for private investorer, at man indregner, at man indregner de her leasing-

forpligtelser i nettogæld. For det bliver mere tydeligt. Men som sagt, hvis man sidder og gør det 

her på fuld tid, og jeg dækker et halvt tusind selskaber, så skal jeg nok holde styr på det, uanset 

om det står på balancen eller ej, så ved jeg jo godt, at DSV har en masse leasingforpligtelser. 

 

8.13 Bilag 13 – Interview – Jacob Pedersen, Sydbank 

 

Interview med Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank 

 

Interviewet er foretaget pr. telefon d. 11. april 2019. Det er forsøgt at transskribere interviewet 

så nøjagtigt som muligt.  

 

CK/EJ: Camilla Kjær Kristiansen og Emilie Hjorth Jensen samt JP: Jacob Pedersen. 

 

CK/EJ: Hvis vi starter fra toppen, vil du så ikke kort beskrive, hvad dine arbejdsopgaver 

er? 

 

JP: Jo, jeg er jo aktieanalysechef i Sydbank og udstrækker bankens aktiestrategi, det vil sige, 

overordnet forventer vi så, at der skal komme et godt afkast, et mindre godt afkast eller et dår-

ligt afkast på aktierne. Hvor mener vi rundt i verden, at man med fordel kan investere flest 

penge. Så har jeg til daglig dækningen af SAS, som jo også er, eller i hvert bliver, alvorligt bela-

stet af IFRS 16, når de kommer nogle måneder længere hen. Jeg har også dækningen af Vestas, 



Copenhagen Business School IFRS 16 Camilla Kjær Kristiansen 
HD (R) - Hovedopgave 2019  & Emilie Hjorth Jensen 

Side 103 af 110 
 

som har ret begrænset med leasing. Tidligere har jeg også dækket DSV, det er vel en 2-2,5 år 

siden, jeg overlod den til Mikkel (Aktieanalytiker i Sydbank, Mikkel Emil Jensen redg.). Men jeg 

har beskæftiget mig med egentlig en del og kigget en del på IFRS 16, og det er egentlig også 

derfor, det ender med at blive mig, der tager snakken med jer. 

 

CK/EJ: Det er så fint, I lige kunne koordinere. Du kommer også selv lidt ind på, at ud over 

DSV, som du tidligere har siddet med, og SAS, så tænker vi, at du også har nogle kompe-

tencer inden for transport? 

 

JP: Jo, det er noget af det, jeg har brugt meget af min tid på. Jeg har dækket både Mærsk og DSV, 

og jeg har dækket Norden og Torm. Så jeg har siddet  rimelig tungt på transport og, ja, og SAS 

jo også. 

 

CK/EJ: Hvis vi skal høre lidt mere ind til dine analyseopgaver, hvad er det så for nogle 

primære dele af årsrapporterne, du bruger? 

 

JP: Vi læser jo hele årsrapporten, men det er jo klart, at det vi bruger mest tid på, det er de ting, 

der driver kursudviklingen. Og det er ikke nødvendigvis nede i note 32, at vi skal lægge vores 

største fokus. Men det er klart, at når der er nogle ændringer i regnskabsreglerne, særligt nogle 

ændringer, som er så store som IFRS 16, jamen, så skal vi have armene rundt om det, så skal vi 

vide, hvad betyder det her for selskaberne, og hvordan skal vi behandle det i vores regneark. 

Får det nogen effekt på den måde, vi kigger på selskaber og på industrier på? Men jeg synes jo 

lidt, man kan sige, at IFRS 16 kan jo godt komme bag på mange. Men som analytikere skal vi jo 

i forvejen have arbejdet de her ting ind i vores regneark. Det har jeg også i mit SAS-regneark. 

Der har jeg en valuation, hvor jeg indregner leasing, og en valuation, hvor jeg ikke indregner 

leasing. Så vi skal i og for sig være beredte allerede med de forandringer, der kommer her. At 

de tal, vi så ender med at stå med, alligevel nok ender med at blive et stykke fra de teoretiske 

tal, som vi kunnet komponere indtil nu, det må vi så arbejde med. I hvert fald når vi taler frem-

tidige leasingforpligtelser. Det er så en anden historie, men vi ved, hvordan de her ting går ind 

og påvirker regnskaberne, sådan i hvilken retning det trækker de forskellige poster i regnska-

berne. Og dermed så føler vi, at vi er ret godt rustet til at tage det her på os, i hvert fald når vi 
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taler værdien og effekt. Så kan der være nogle lavpraktiske hensyn, når vi er helt nede i de en-

kelte regneark, og hvad vi får af oplysninger hvornår, som kan gøre, at det alligevel hen ad vejen 

kan gøre, at det bliver en ret øv-opgave at skulle have det her implementeret. 

 

CK/EJ: Nu nævner du selv nogle af de her værdiansættelsesmodeller, I har til jeres ana-

lysearbejde. Hvordan kommer IFRS 16 til at påvirke jeres modeller? 

 

JP: Tallene, som vi får fra selskaberne, der hvor vi taler relativ værdiansættelse, altså 

EV/EBITDA, EV/SALES, så kommer det jo til at hoppe og danse noget. Vi får en væsentlig højere 

enterprise value for selskaberne, fordi leasingforpligtelserne skal regnes ind. Vi får også nogle 

højere EBITDA. Det påvirker forskelligt alt efter, hvilket selskab vi kigger på. Hvis vi kigger på 

cash-flow-værdiansættelsen, så bør det her jo i bund og grund ikke have nogen effekt på den 

samlede værdiansættelse, men derfor er der mange metrics, hvor det alligevel har en konse-

kvens, eksempelvis det frie cash-flow, som jo er alfa og omega i den værdiansættelse, som vi 

laver. Det er jo påvirket af de ændringer. Så det griber ind og rammer utrolig mange forskellige 

steder i den værdiansættelse, vi laver. Men det bør ikke få nogle konsekvens på vores fair-værdi 

af selskabet, hvilket faktisk også er ret vigtigt at pointere. 

 

CK/EJ: Bruger I de her cash-flow-modeller, som de primære værdiansættelsesmodeller? 

 

JP: Ja ja, det er en integreret del af vores værdiansættelsesmodeller. 

 

CK/EJ: Og det er jo dem, som i bund og grund forbliver, i grove træk, uændret med im-

plementeringen af IFRS 16? 

 

JP: Ja, nej. Nej altså det vil jeg godt udfordre lidt. Ud hvad alt hvad jeg har fundet frem til af teori 

om det her, så skal det, at man ændrer regnskabspraksis, det skal ikke have nogen indflydelse 

på værdien af et selskab, i hvert fald ikke, hvis vi som analytikere fra start har foretaget den 

værdiansættelse af selskabet rigtigt. I den værdiansættelse indgår selvfølgelig også en vurde-

ring af, hvad er leasingforpligtelserne. Men når det så er sagt, så er der dele af vores balance, vi 

skal ind og ændre på, der er vores cash-flow-beregning, vi skal ændre på, der er vores kapital-

omkostning, vi skal ændre på. Så det her griber ind rigtig mange steder i den lavpraktiske del 
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af selve værdiansættelsen, men jeg har da også en forventning om, at det ikke er noget, der 

kommer til at rykke alvorligt af fair-værdi. 

 

CK/EJ: Så for dig som regnskabsbruger, så kommer der nogle flere informationer, som 

du kan bruge i din værdiansættelse? 

 

JP: Ja, det gør der i den grad. 

 

CK/EJ: Kommer de her informationer, blandt andet at der skal være lidt flere oplysnin-

ger i noterne, og så selvfølgelig også at leasingaktiver og -forpligtelser skal indregnes på 

balancen, kommer det til at give dig en fordel som regnskabsbruger? Eller bliver det en 

ulempe for dig, fordi der er nogle flere informationer, du skal forholde dig til, som måske 

ikke giver så meget værdi for dig? 

 

JP: Det er jo altid svært at afveje. Jeg ser de her nye regler som meget positive, fordi de gør det 

simpelthen lettere at sammenligne selskaberne, og det gør, at de selskaber, der tidligere har 

kunnet pakke deres forpligtelser væk, at de kan ikke i nært så højt omfang længere. Så det vil 

gøre det lettere at sammenligne selskaber, og det, synes jeg, er positivt. Men det er da rigtigt, at 

med hver ny standard, der giver vi ledelsen elastik. Elastik til at forme og påvirke i første om-

gang resultatopgørelse, men formentlig i det her omfang også cash-flowet. Og det er jo i sagens 

natur ikke helt hensigtsmæssigt. Men det er jo den indbyggede ulempe, der stort set altid er. I 

dag har ledelsen jo også masser af mulighed for at vurdere, hvor lang tid vi vil afskrive vores 

materielle over, hvor lang tid afskriver vi bygninger over, grunde og så videre. Så der er masser 

af elastik for ledelsen til at vurdere forskellige ting. Og det er selvfølgelig også noget, man som 

regnskabslæser skal have respekt for. 

 

CK/EJ: Vi har jo gravet os lidt ned i årsrapporten 2018 for DSV. Som led i de her nye regn-

skabsregler, der skal ledelsen jo oplyse nye regler, som kommer til at have en væsentlig 

indflydelse på det kommende regnskabsår. Og der nævner de selv IFRS 16, og så kommer 

de med det her eksempel på en åbningsbalance pr. 1. januar 2019 med implementerin-

gen af IFRS 16. Der er jo en pæn stigning fra 30 til 40 milliarder i balancesummen. For 

dig som regnskabsbruger ændrer dit syn sig så på regnskabet efter den her stigning? 
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JP: Nej, det gør det jo ikke, fordi i forvejen kender jeg jo til de her ting. Det, at man begynder og 

lade det afspejle sig i balancen nu, i princippet er det jo ren teknik, for de her ting jeg har jo 

været opmærksom på tidligere. Så nej, det ændrer ikke mit syn på virksomheden eller på hvad 

virksomheden skal være værd, fordi jeg i forvejen har været opmærksom på, at det er sådan 

her, virksomheden er skruet sammen på. Det kan godt være, at det ikke har været synligt før, 

men det er den måde, virksomheden er sat sammen på. Du ville have et kæmpe problem som 

analytiker, hvis du ikke havde styr på de her ting inden implementeringen. Jeg er i hvert fald 

meget godt tilfreds med, at vi nu får tingene indarbejdet i balancen, også selvom det måske ikke 

er på den teoretiske måde, så får vi alligevel noget, der tekniske kommer til at ligge tæt op ad. 

 

CK/EJ: Noget af det, der er nyt med IFRS 16, det er de kortvarige leasingaftaler og low-

value-kontrakter, som egentlig er to undtagelsesbestemmelser for indregningen af lea-

singaktiver for selskaberne. Tror du, at det kommer til at have en væsentlig indflydelse 

hos selskaberne? Tror du, at de kommer til at indgå kortere leasingkontrakter på bag-

grund af de her undtagelsesbestemmelser? 

 

JP: Det er jeg 110 % sikker på, at der er nogle selskaber, der gør. De selskaber, der har levet for 

at pakke tingene væk, og de leasingselskaber, som leaser tingene ud til de her selskaber, der vil 

gå cirkus i den. De kommer til at gøre alt, hvad de kan for at omgås reglerne, så de på en eller 

anden finurlig måde kan sikre sig etårige kontrakter, som måske alligevel dækker længere tid, 

så nogle virksomheder vil beholde det her off-balance sheet. Tror jeg, at det er noget DSV vil 

benytte sig af? Nej, det tror jeg ikke. Det er selskabet for stort og for sundt og for stærkt til at 

begive sig ud i den slags. Det forventer jeg ikke. 

 

CK/EJ: Vi har jo lidt de her kortvarige og low-value-kontrakter som fokus, fordi en del af 

formålet med IFRS 16 er at indføre en højere grad af gennemskuelighed og sammenlig-

nelighed. Vil de her to undtagelsesbestemmelser egentlig gøre det modsatte? 

 

JP: Det vil de, hvis du misbruger dem. Særligt når vi taler om etårsreglen, for jeg tror ikke, at 

low-value-kontrakter vil have nogen effekt. Det, jeg ser, der skal sættes lighedstegn mellem, det 

er den måde, du regnskabsmæssigt behandler et køb af en ejendom eller opførsel af en fabrik, 
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og den måde, du så regnskabsmæssigt behandler, hvis det er sådan, at du leaser en ejendom 

gennem nogle år. Det er min klare forventning, at det kommer vi nærmere. Der er jo ikke nogen, 

der kan leve med kun at have en ejendom leaset i et år, hvis det er sådan, at man risikerer at 

blive smidt ud året efter. Men der vil der kunne skabes nogle gråzoner, som nogle selskaber vil 

kunne bevæge sig i. Men nej, jeg ser det som en god måde at få lavet en ens behandling for det 

at lease et aktiv igennem en længere periode og så det at købe det. Det er jo ret beset der, at de 

gamle regnskabsregler de har fejlet. Der har været så kæmpestor forskel på, om du har haft din 

forretning finansieret via leasede aktiver, eller om du har købt din aktiver. Og det bliver der nu 

en væsentligt tættere sammenligning med. 

 

CK/EJ: Når vi snakker om det her med at købe aktiver. Tror du, at der er flere virksom-

heder, som fremadrettet vil vælge at købe deres aktiver frem for at lease dem? 

 

JP: Ja, det tror jeg helt sikkert. Ellers så skal leasingselskaberne være meget, meget dygtige i den 

måde, de kan skrue finurlige leasingaftaler i stand på. Men jo, det tror jeg. Hvis det er sådan, at 

man kigger på, hvilke typer selskaber der har brugt leasing, så tror jeg stadig på, at der er nogle, 

der har brugt det, fordi det har fået dem til at se lidt sundere ud, end de i bund og grund måske 

er. Og den fordel vil de ikke have i fremtiden, og derfor tror jeg også, at hvis man kigger helt 

nøgtern, og objektivt på det, så vil der være flere, som tænker, så stopper vi med leasing og 

begynder at købe i stedet for. 

 

CK/EJ: Hvad tænker du om det i forhold til DSV? Er DSV for store til at begynde at købe? 

 

JP: Ja, det er de. Det her er jo en velrenommeret selskab, hvor pengene de bare strømmer i 

kassen i en grad, som man skal lede længe efter at se og ikke ser andre steder i Danmark. Jeg 

kan slet ikke forestille mig, at DSV vil begive sig ud i det. Når man taler med DSV, jamen, så er 

der også rigtig meget af det, de gør, der giver god mening i forhold til at kunne være fleksible. 

Deres leasing er netop, fordi de ser det som mere fleksibelt i en verden, der flytter sig hele tiden. 

Så umiddelbart ser jeg ikke, at det kommer til at ændre væsentligt på DSV’s forretning. 
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CK/EJ: Man må antage, at de har haft en del omkostninger i forbindelse med implemen-

teringen af IFRS 16. Tror du, at i forhold til den nytteværdi og den yderligere informati-

oner i regnskaber efter IFRS 16 opvejer de omkostninger, der er afholdt? 

 

JP: Det er jo et uhyggeligt svært spørgsmål. Jeg har kun den ene side af mønten. Det giver mig 

noget mere arbejde, men det er jo en regnskabsstandard, som er vedtaget, og det giver nogle 

omkostninger og noget tid, vi ikke kan undgå. Men jeg mener bestemt også, at når vi sidder 

tilbage, og den her regnskabsstandard er gennemført, og selvom det ikke er alting, der er godt, 

selvom der bliver noget mere elastik fra ledelsen på nogle områder, så er min hovedkonklusion, 

at når vi sidder som regnskabsbrugere, der bliver du klogere af at få de oplysninger, der ligger 

i IFRS 16. Så må det være op til selskaberne at vurdere, om de penge, som de bruger på det, om 

det giver mening for dem. Jeg mener helt sikkert, at købere af aktier overalt i verden, hvis det 

er sådan, at de selv skal sidde og læse et regnskab, jamen, så får de et bedre beslutningsgrund-

lag. 

 

CK/EJ: Vores opgave er anlagt ud fra professionelle investorers synspunkt, primært ak-

tieanalytikere. Ud fra private investorers synspunkt tror du så, at den vil positiv effekt i 

forhold til yderligere effekt? 

 

JP: Som privat investor vil man aldrig dykke ned i noterne. Som privat investor så giver den her 

regnskabsstandard et bedre sammenligneligt billede af selskaber, der bruger og ikke bruger 

leasing. Og det giver et mere retvisende billede af de forpligtelser, som selskaberne har, så på 

den led mener jeg, at den private investor ikke kommer til at sidde og læse leasingnoten, han 

kommer til at læse et regnskab, som spejler et bedre billede af virkeligheden. Og det synes jeg 

er et skridt i den rigtige retning. Så må det være op til os professionelle om at rådgive, om man 

skal købe eller sælge aktierne og vurdere, om bruger ledelsen det her rigtigt. 

 

CK/EJ: Her til sidst – så synes du, at informationsniveauet af de kommende regnskaber, 

at det er højere, end det har været tidligere, men at der samtidig er en lille smule arbejde 

for dig i at tilpasse dig de nye informationer, der kommer med IFRS 16? 

 



Copenhagen Business School IFRS 16 Camilla Kjær Kristiansen 
HD (R) - Hovedopgave 2019  & Emilie Hjorth Jensen 

Side 109 af 110 
 

JP: Ja, det er der. Og som sagt med enhver ny regnskabsregel, så giver også ledelsen noget mere 

elastik. Bagsiden af medaljen ved IFRS 16 er jo også, at der skal fastsættes leasingrenter og for-

skellige andre ting, som kan være med til at få forpligtelserne til at se større eller mindre ud, 

som i for sig også er med til at påvirke, hvor omkostningerne ligger. Bliver det under renteud-

gifter, eller kommer det til at ligge under afskrivninger og den slags. Så jo, det her giver ledelsen 

rigtig god mulighed for at jonglere med tingene. Det er ulempen. Men som regnskabslæser og -

bruger på professionelt plan, der skal jeg også kunne gennemskue, om ledelserne gør det rigtigt 

eller med et smil på læben. 

 

8.14 Bilag 14 – Opfølgning på interview – Marcus Bellander, Nordea 

Nedenstående e-mail er et opfølgende spørgsmål til interviewet med Marcus Bellander fra 

Nordea, som er identificeret efter transskriberingen af interviewet, se bilag 12.  
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