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1. Indledning og opgavens formål 

1.1 Indledning 
Leasing er de senere år blevet en mere udbredt finansieringsmulighed for at erhverve sig et nyt aktiv. 

Leasing giver den enkelte virksomhed mulighed for at have et mindre likviditetstræk end ved et køb 

samtidig med, at virksomheden kan erhverve sige et forholdsvis nyere aktiv hurtigere og derved er-

hvervsmæssigt være med på den teknologiske udvikling indenfor den branche, virksomheden opererer 

i. Det kan give nogle produktionsmæssige fordele, være omkostningsbesparende og derved fremme 

virksomhedens mulighed for at skabe en merværdi for kunden. 

  

Leasing af et aktiv har taget en kraftig stigning i Danmark de seneste år, hvor især husholdningerne og 

virksomhederne har taget finansieringsformen til sig. Fra 2018 til 2019 steg brugen af leasing med 

39,2 %, ligesom leasing af erhvervskøretøjer, herunder varebiler, lastbiler, busser mv. steg med 19,9 % 

i samme periode1. Tallene viser, at leasing er i fremgang, og at denne finansieringsform er blevet væ-

sentlig mere populær, end den har været tidligere.     

Den tidligere internationale standard hvad angår leasing var IAS 17. IAS 17 har dog modtaget en del 

kritik gennem årene fra regnskabsbrugere såsom banker, aktieanalytikere og private investorer, fordi 

den gav problemer med at sammenligne virksomhederne med hinanden, da der kan være stor forskel 

på, hvordan den enkelte virksomhed behandlede et leaset aktiv. Derfor skulle regnskabsbrugere fore-

tage nogle indledningsvise korrektioner for at have et sammenligneligt grundlag for andre virksomhe-

der, der havde deres aktivitet indenfor samme branche.  

International Accounting Standards Board (IASB) har via en undersøgelse identificeret, hvilken betyd-

ning ovenstående problematik ved IAS 17 havde i forhold til, at årsrapporten skulle fremvise et retvi-

sende billede af selskaberne. Undersøgelsen pegede blandt andet på, at 85 % af de eksisterende lea-

singforpligtelser ikke fremgik af virksomhedernes balance.2 Ifølge IASB gav det problemer for regn-

skabsbrugere, når de skulle analyseres virksomhedens reelle forpligtelser.  

Derfor blev der iværksat en udvikling af en ny international standard for behandling af leasing, som 

betød, at IASB den 13. januar 2016 udsendte en ny standard – IFRS 16 – som trådte i kraft for selska-

ber startende med regnskabsåret 01.01.2019 og frem.  

Med den nye standard skal alle leasingaftaler indregnes efter samme princip, som man kender det fra 

finansiel leasing i den gamle standard IAS 17. Virksomhederne kan således ikke længere selv have ind-

flydelse på, om ens leasingaktiv skal være operationel eller finansiel, da begge nu skal indregnes i ba-

lancen, dog med enkelte få undtagelser. 

                                                        
1 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27825 
2 https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-project-summary.pdf 
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Ifølge IASB vil den nye regnskabsstandard IFRS 16 betyde, at regnskaberne bliver mere sammenligne-

lige og have en indvirkning på resultater og nøgletal, hvilket i sidste ende kan påvirke regnskabsbru-

gerne syn på selskabet. Da IFRS 16 har virkning fra regnskabsåret 01.01.2019, er det interessant at un-

dersøge den nye standards påvirkning af de virksomheder, som i særlig grad benytter sig af leasing.  

PwC har skaleret IASB’s ud på de enkelte brancher, som vil blive påvirket mest, jf. Bilag 1. Her ses det, 

at flybranchen er en af de brancher, som forventes at blive påvirket markant af den nye regnskabsstan-

dard for leasing. Det skyldes, at der fremgår dyre leasingaktiver inden for flybranchen, som tidligere 

ikke har været indregnet i balancen. 

Leasing er ikke bare kommet for en årrække for derefter at forsvinde igen. Tværtimod har leasing vist 

sig at være stigende de senere år, efter at muligheden bliver mere udbredt. Det er derfor interessant at 

undersøge den regnskabsmæssige påvirkning af IFRS 16 inden for flybranchen.  

1.2 Problemformulering  
I nærværende opgave undersøges det, hvilken effekt IFRS 16 har haft for de flyselskaber, der aflægger 

regnskab efter de internationale standarder, samt hvilke ændringer IFRS 16 vil få på selskabernes års-

rapport. Konkret undersøger opgaven følgende problemformulering:  

Hvilke regnskabsmæssige effekter har udformningen af regnskabsstandarden IFRS 16 haft af betyd-

ning for børsnoteret flyselskaber i Scandinavian?   

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

Til besvarelse af problemformuleringen indledes opgaven med en redegørelse for den regnskabsmæs-

sige behandling af henholdsvis IAS 17 og IFRS 16. I forlængelse heraf sammenholdes de to standarder, 

så det præciseres, hvad forskellen består i, herunder hvilke væsentlige kritikpunkter IAS 17 modtog fra 

regnskabsbrugerne. Dernæst analyseres det, hvilken betydning den nye standard har haft specifikt for 

selskaberne inden for flybranchen. Opgaven afrundes med en diskussion af, hvorvidt IFRS 16 har haft 

den ønskede effekt ift. den kritik, som IAS 17 modtog fra regnskabsbrugerne.  

1.2.2 Begrebsafklaring  

I dette afsnit fastlægges udvalgte ords betydning. Formålet med afsnittet er at klargøre læser, så der 

ikke hersker tvivl om, hvordan et begreb i løbet af opgaven skal forstås. 

IFRS Internationale Financial Reporting Standards, som er de internationale regnskabsstan-

darder udgivet af standardorganet IASB International Accounting Standards Board si-

den 2001. 

IAS  International Accounting Standard, som er de tidligere internationale standarder, der 

er blevet erstattet af IFRS. Dog er der en del af bestemmelserne, som stadig er gæl-

dende. 

IASB  International Accounting Standards Board er den internationale organisation for regn-

skabsstandardisering. Det er dem, der har vedtaget de internationale regnskabsstandar-

der (IFRS). 
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FASB   Financial Accounting Standards Board er en uafhængig organisation, der er ansvarlig 

for at etablere regnskabsmæssige og økonomiske rapporteringsstandarder for virksom-

heder og almennyttige organisationer i USA. 

 

1.3 Afgrænsning 
Følgende afsnit indeholder opgavens afgræsning, som skal sikre en mere fokuseret besvarelse af opga-

vens problemformulering. 

Selvom det kunne være spændende at analysere og gennemgå hele effekten af IFRS 16, ville dette dog 

blive for omfattende i forhold til de gældende formalia for nærværende opgave. 

Da standarden IFRS 16 er påkrævet for selskaber, der aflægger regnskab efter de internationale stan-

darder, er nærværende opgave afgrænset til alene at analysere virksomheder, som aflægger deres års-

rapport efter dette. Opgaven gennemgår således ikke årsregnskabslovens indregning og måling af lea-

singkontrakter.  

Ligeså er opgaven begrænset til kun at fokusere på udvalgte skandinaviske flyselskaber, som er børs-

noteret, og derved aflægger deres årsrapport efter IFRS. Der kan således ikke drages konklusion for 

alle flyselskaber som aflægger deres årsrapport efter IFRS.  

Der er i opgaven valgt at fokusere på effekterne og konsekvenserne for selskaber, der agerer som lea-

singtager, herunder deres regnskaber. Opgaven vil derfor ikke fokusere på eller omtale reglerne for 

den regnskabsmæssige behandling for selve leasinggiveren. Årsagen hertil er yderligere, at der ikke er 

den store ændring fra IAS 17 til IFRS 16 for leasinggiver, da de allerede gældende regler er videreført i 

IFRS 16. 

Eftersom privatpersoner ikke har krav om at aflægge årsrapport ud fra de internationale standarder – 

og derfor ikke er påkrævet at benytte IFRS som leasingtager – afgrænses opgaven yderligere til kun at 

omhandle erhvervsleasing.  

Hvad angår selve begrebsrammen er opgaven også afgrænset til kun at se på udvalgte niveauer heraf. 

Jeg har i den forbindelse valgt ikke at have niveau tre og syv med i opgaven. Niveau tre er en beskri-

velse af den rapporteringspligtige enhed, herunder hvorfor man aflægger et årsregnskab mv., mens ni-

veau syv indeholder oplysninger om indregning af indtægter og omkostninger. Begge vurderes ikke at 

have relevans for nærværende opgaven. 

Opgaven vil ikke se på standarden IFRS 15, da den ikke vurderes relevant for opgavens problemstil-

ling. Selvom man ikke kan implementere IFRS 16 uden allerede at benytte sig af IFRS 15, vil dette 

kunne anvendes i en mere dokumenterende afhandling. 

Eftersom opgavens formål er at analysere effekterne af IFRS 16, herunder på virksomhedens finan-

sielle stilling, vil opgaven primært fokusere på resultatopgørelsen, balancen og udvalgte nøgletal. Virk-

somhedernes pengestrømsopgørelse medtages således ikke i analysen. 
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Endelig afgrænses opgaven i forhold til de mere abnorme leasingtyper, så der kun er fokus på de mest 

gængse. I opgavens eksempler antages det derfor, at de ikke indeholder leasingtyper såsom sublease, 

sale and leaseback samt flex leasing. 

1.4 Metode og struktur  
I følgende afsnit klarlægges opgavens metodiske tilgang. Opgaven er baseret på en teoretisk ramme, 

som bliver understøttet af praktiske eksempler og egen tilvirkning af denne data. Det sikrer, at besva-

relsen af opgavens problemstilling bliver mere retvisende. Valget af metode er derfor væsentlig i for-

hold til den sammenhæng, som belyses mellem problemformuleringen og de enkelte afsnit. Metode-

valget ligger også til grund for det datamateriale, opgavens baseres på.  

Opgavens primære formål er at undersøge den regnskabsmæssige effekt af IFRS 16 for den enkelte lea-

singtager og derved dennes påvirkning på årsrapporten. Opgaven anvender derfor en deduktiv me-

tode. 

I den deduktive metode tages der udgangspunkt i generelle principper for derved at kunne drage slut-

ninger om enkelte hændelser. Viden opnås således med udgangspunkt i teorier, grundantagelser og 

observationer.3 Opgaven ønsker at afklare, hvordan implementeringen af den nye regnskabsstandard 

for leasing IFRS 16 vil påvirke den regnskabsmæssige rapportering for selskaber indenfor flybranchen, 

hvorfor den eksisterende teori anvendes til at opnå en observation omkring dette. Ligeså vil de opstil-

lede undersøgelsesspørgsmål blive besvaret ud fra et teoretisk fundament og slutteligt skabe en sam-

menhængende analyse, som tilvejebringer opgavens konklusion.  

Der undersøges, hvordan den regnskabsmæssige behandling af IFRS 16 sker i forhold til IAS 17 for at 

kunne afklare forskellen på disse.  

Effekten af IFRS 16 vil blive analyseret i en empirisk undersøgelse via et casestudie. Casestudiet har til 

formål at give en dybere forståelse af IFRS 16 og effekten af denne. Casen i denne opgave vil være en-

kelte virksomheder indenfor flybranchen, da det via IASB’s undersøgelse blev vurderet, at effekten 

ville være størst indenfor denne branche. Herefter kan det afsluttende konkluderes, hvilken regnskabs-

mæssig effekt IFRS 16 har haft på denne branche.  

Casestudierne kunne med fordel være blevet suppleret med spørgeskemaer til udvalgte regnskabsbru-

gere i form af aktieanalytikere, investorer og regnskabsanalytikere. En sådan kvantitativ metode kunne 

have suppleret den empiriske undersøgelse med viden om regnskabsbrugeres subjektive syn, holdning 

samt vurdering af IFRS 16’s effekt på de anvendte årsrapporter i analysen, og derved have nuanceret 

opgavens konklusion. Grundet opgavens omfang samt generelle retningslinjer er det dog ikke priorite-

ret. 

                                                        
3 Den skinbarlige virkelighed, side 31 
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1.4.1 Dataindsamling  

Der skelnes generelt mellem to indsamlingsmetoder: Primære og sekundære dat, samt kvantitative og 

kvalitative data.4 Primært data er udarbejdet af en person selv og til ens eget behov, hvorimod sekun-

dære data er udarbejdet af andre. Kvantitative metode er når man kan måle et resultat via spørge-

skema eller andre undersøgelser, som derved giver et repræsentativt grundlag for en større population. 

Kvalitativ metode er indsamling af større mængder data samt oplysninger som der kan måles og kvan-

tificeres.  

Opgaven anvender sekundære, kvalitativ data i form af regnskabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16. 

Regnskabsstandarderne er udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB), som er 

den organisation, der står for vedtagelsen af de internationale regnskabsstandarder.  

Yderligere anvendes der sekundære, kvalitative data i selve casestudiet. Her anvendes årsrapporter for 

udvalgte selskaber indenfor flybranchen i form af SAS, Norwegian og Finnair. Årsrapporterne anven-

des som analysegrundlag til en vurdering af den regnskabsmæssige effekt, IFRS 16 har haft på årsrap-

porten. Herunder med fokus på centrale regnskabsposter, pengestrømme samt udvalgte hoved- og 

nøgletal. 

1.4.2 Kildekritik  

Opgavens primære datagrundlag består af regnskabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16 i objektiv form. 

Standarderne er udarbejdet af IASB, som sikrer, at de udstedende internationale standarder lever op 

til den faglige standard, og at det er kompetente medlemmer, der har udarbejdet grundlaget. Derved 

vurderes opgavens primære kilder at fremstå som troværdige og af høj kvalitet.  

Det er i opgaven anvendt sekundære data i form årsrapporter for SAS, Finnair og Norwegian. Årsrap-

porten skal leve op de standarder, som er gældende for børsnoterede selskaber, og de er ligeledes gen-

nemgået og underskrevet af statsautoriserede revisorer. Årsrapporternes validitet må derfor betegnes 

som stor, da revisoren har sikret, at regnskabet viser et retvisende billede af virksomhedernes finan-

sielle stilling overfor de eksterne regnskabsbrugere. 

Der er yderligere anvendt sekundære kilder i form af litteratur, artikler, bøger og lignende. Disse publi-

kationer er udarbejdet af anerkendte revisionshuse med henblik på at servicerer deres kunder. Såfremt 

publikationerne har indeholdt holdninger og mulige anbefalinger, er det i de enkelte tilfælde blevet 

overvejet nøje, om det kan anvendes som dokumentation i opgaven, da det ikke er opgavens formål at 

videreformidle de enkeltes revisionsfirmaers holdninger. Kilderne er dog primært objektive, idet flere 

af de anvendte publikationer som nævnt er vejledende for deres kunder, og derfor beskriver de aktu-

elle regnskabsstandarder.  

Det er igennem opgaven løbende fortaget en kritisk vurdering af de kilder som har været anvendte se-

kundære kilder, for at sikre aktualitet, undgå holdningspåvirkende materiale samt den grundlæggende 

faglige kvalitet.  

                                                        
4 Den skinbarlige virkelighed, side 137 
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I opgavens afsnit vedrørende casestudie, henvises der til beskrivelsen af den usikkerhed som analysens 

resultat og kritik heraf.  

1.4.3 Afhandlingens struktur  

Opgaven indledes jf. ovenstående kapitel et med en introduktion til opgavens emne, herunder en gen-

nemgang af problemformuleringen, efterfuldt af opgavens afgræsning, metode og kildekritik.   

Herefter indeholder kapitel to en kort redegørende gennemgang af IASB’s begrebsramme og dens nyt-

teværdi af regnskabet. Kapitlet skal være med til at give en forståelse for, hvilke ændringer der har væ-

ret til begrebsrammen, og hvilke ændringer IASB har krævet med den nye begrebsramme. 

Kapitel tre indeholder en teoretisk redegørelse af begrebet leasing for at skabe en grundlæggende for-

ståelse af emnet, som herefter danner grundlag for opgaven.  

Kapitlet følges op med en teoretisk gennemgang af den tidligere regnskabsstandard IAS 17 efterfulgt af 

en teoretisk gennemgang af den nye standard IFRS 16 i henholdsvis kapitel fire og fem. Kapitlerne gi-

ver således en dybere regnskabsmæssig forståelse om leasing og kravene hertil.  

Efter den teoretiske gennemgang af IAS 17 og IFRS 16, vil der i kapitel seks blive udarbejdet en kompa-

rativ analyse af de to standarder med særlig fokus på de væsentligste forskelle. Analysen vil blive sup-

pleret med enkelte eksempler for kunne skabe en dybere forståelse.  

For at kunne analysere den regnskabsmæssige effekt af IFRS 16 vil der i opgavens kapitel syv blive ud-

arbejdet en gennemgang af tre virksomheder, der aflægger deres årsrapport efter de internationale 

standarder, og som derfor har eller vil implementere IFRS 16. Der vil blive udarbejdet en komparativ 

analyse af virksomhedernes resultatopgørelse samt balance, herunder udvalgte nøgletal i forhold til 

IAS 17 og IFRS 16.  

Opgaven afrundes med et refleksionsafsnit om opgavens problemfelt (kapitel otte) og en samlet kon-

klusion på besvarelsen af opgavens problemformulering (kapitel ni).  

1.5 Målgruppe 
Målgruppen for denne opgave vil primært være eksterne regnskabsbrugere i form af banker, aktieana-

lytikere, private investorer og lignende, eftersom det er dem, der har kritiseret den tidligere leasing-

standard IAS 17, og dermed også dem, der gerne skulle have gavn af den nye regnskabsstandard.  

Dertil vil opgavens også have en grad af væsentlighed for selskaber, der overgår til indregning af lea-

sing i forhold til standarden IFRS 16, ligesom opgaven også kan være interessant for de virksomheder, 

der på sigt ønsker at aflægge deres årsrapport efter IFRS 

Opgaven vurderes dog også at kunne bruges som inspiration mv. for andre interesserede, hvis de fin-

der denne relevant. 
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2. IASB’s begrebsramme og dens nytteværdi af regnskabet 
Nærværende kapitel redegør for IASB’s begrebsramme. Begrebsrammen er udarbejdet af IASB for at 

give et fælles grundlag for løsningen af de regnskabsudfordringer, som virksomhederne står med og 

derved sørge for, at der er sammenlignelighed samt konsistens blandt regnskaber.  

 

2.1 Introduktion til begrebsrammen  
Omkring år 1978 til 19855 udviklede FASB den generelle begrebsrammes struktur på baggrund af et 

forskningsprojekt6, som derved senere dannede grundlag for selve IASB begrebsramme, som kom i 

1989. Begrebsrammen er udarbejdet med det formål at fastsætte nogle retningslinjer for, hvordan en 

virksomheds finansielle rapport bør udformes, og derved fungere som de gældende retningslinjer, der 

giver regnskabsbrugerne mest muligt nytte beslutningsnytte7.  

Begrebsrammen bestod indtil marts 2018 af fire niveauer men er sidenhen blevet revurderet af ISAB, 

som den d. 29. marts 2018, udsendte en opdateret version af begrebsrammen for finansiel rapporte-

ring8. Den opdaterede version består af syv niveauer, der giver begrebsrammen nye elementer, opdate-

ringer samt præciseringer. 

De syv niveauer er præsenteret nedenfor, hvoraf de tre nye niveauer er markeret med kursiv:  

Niveau 1 Brugernes informationsbehov 

Niveau 2 Kvalitative egenskaber 

Niveau 3  Årsregnskab og rapporteringspligtig enhed  

Niveau 4 Definition af elementer 

Niveau 5  Indregning 

Niveau 6  Måling  

Niveau 7  Præsentation og oplysning.  

De væsentligste ændringer, som er blevet fortaget i den reviderede begrebsramme, er under niveau fire 

”Definition af elementer”9. Her er der fortaget en ændring i definitionen af aktiver og forpligtelser, så 

indregningen kan ske, hvis der er et potentiale for, at de økonomiske fordele vil til- eller fragå virksom-

heden.  

                                                        
5 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 196 
6 https://www.fasb.org/facts/index.shtml 
7 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 5 
8 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 6 
9 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 8 
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I følgende afsnit gennemgås udvalget niveauer af begrebsrammen. Som tidligere nævnt under opga-

vens afgrænsning, er der ikke tale om en komplet gennemgang af begrebsrammen, idet niveau 3 og 7 

ikke vurderes at være relevante for opgaven. 

2.1.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov  

De primære regnskabsbrugere er ifølge begrebsrammen primære og sekundære interessenter såsom 

investorer, långivere og andre kreditorer, der alle træffer beslutninger i egenskab af kapitalindsky-

dere.10 Alle disse regnskabsbrugere har et meget forskelligt informationsbehov, og derfor er det meget 

svær at tilgodese alle. Begrebsrammen har derfor taget udgangspunkt i, at investorernes informations-

behov vil være så omfattende, at det også dækker de resterende interessenters behov for informations-

værdi.11  

2.1.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber   

Den finansielle information skal have de fundamentale kvalitative egenskaber i form af relevans og va-

liditet for at skabe nytteværdi hos de primære brugere.12 De fundamentale kvalitative egenskaber skal 

derfor være tilstede for at kunne skabe en nytteværdi for brugeren, da relevant information uden vali-

ditet ingen nytteværdi har – og ligeså har information uden relevans, men med en høj validitet, heller 

ingen nytteværdi.13 

Der eksisterer fire forstærkende kvalitative egenskaber indenfor dette niveau, der har til formål at ad-

skille den vigtige information fra den mindre nyttige information og dermed forøge den samlede nytte-

værdi for regnskabsbrugeren.14 De fire egenskaber er: Sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet 

og forståelighed.  

Sammenlignelighed er et væsentligt krav, da regnskabsbrugeren ikke har mulighed for at kunne sam-

menligne med andre virksomheder, hvis den finansielle informations nytteværdi er begrænset. Derfor 

kræver denne egenskab, at de anvendte indregningsmetoder og målinger er ensartet for denne samme 

kategori.  

Det er vigtigt, at den finansielle information er aktuel og rettidigt, før den skaber en nytteværdi for 

regnskabsbrugeren. Brugerne skal have den information til rådighed, som er relevant.15 For at skabe 

troværdighed om informationen, skal den verificeres af uafhængige faglige kvalificerede personer, da 

verificerbarheden er med til at skabe en validitet, der gør, at man kan stole på det, man måler.16 

Derved må der ikke undlades information eller andre forhold, som er nødvendig for at regnskabet er 

validt – også selvom denne information kan være svær for brugerne at forstå17.  

                                                        
10 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 200 
11 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 200 
12 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 204 
13 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 205 
14 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 207 
15 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 209 
16 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 208 
17 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 210 
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2.1.4 Niveau 4 – Definition af elementer  

IASB har i den revurderede begrebsramme ændret definitionen på et aktiv og en forpligtelse. Dermed 

er definitionerne for indtægter og omkostninger ligeledes blevet revurderet, så det afspejler ændrin-

gen18.  

Den tidligere definition af et aktiv var: ”En ressource, som kontrolleres af virksomheden, som et resul-

tat af tidligere begivenheder, hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomhe-

den.” 

Den revurderet definition af et aktiv lyder: ”En nuværende økonomisk ressource, som kontrolleres af 

virksomheden, som resultat af tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er en ret, der har po-

tentialet til at generer økonomiske fordele” 

Ændringen præciserer, at aktivet skal være en økonomisk ressource, og at de økonomiske fordele po-

tentielt kan tilgå virksomheden. Det betyder, at der ikke er en forventning om, at aktivet skal give øko-

nomiske fordele, men det skal have potentialet til det.  

Den tidligere definition af en forpligtelse var: ”En aktuel forpligtelse som stammer fra tidligere begi-

venheder, hvis afvikling forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele” 

Den revurderet definition af en forpligtelse lyder: ”En nuværende forpligtelse, til at overføre en øko-

nomisk ressource som resultat af tidligere begivenheder. En forpligtelse er en pligt eller ansvar som 

virksomheden ikke har nogen praktisk evne til at undgå”  

Den nye definition præciserer, at forpligtelsen afgiver økonomiske ressourcer, og derved ikke er en af-

ståelse af fremtidige økonomiske fordele. Definitionen af de øvrige elementer under dette niveau, bli-

ver ikke gennemgået i denne opgave.  

2.1.5 Niveau 5 – Indregning 

Hvis et element opfylder definitionen samt indregningskriteriet i helhold til begrebsrammen, kan sel-

skabet medtage dette i deres årsrapport. Dette niveau er væsentligt i forhold til, om aktivet og forplig-

telsen skal indregnes i selskabernes årsrapport. Den revurdererede indregning indeholder derfor et 

krav om, at virksomheden skal indregne et aktiv eller en forpligtelse, såfremt det kan give regnskabs-

brugeren relevant information samt validitet af den underliggende transaktion19.  Tidligere var indreg-

ningskriterierne blandt andet, at virksomheden skulle vurdere, hvorvidt de sandsynligt vil tilgå eller 

afstå fremtidige økonomiske fordele.  

Dermed fastsætter den revurderede begrebsramme, at indregning skal ske, hvis det er hensigtsmæs-

sigt, og at det resulterer i relevant information, som er valid. Dette skyldes målet om at tilvejebringe 

oplysninger, som er nyttige for regnskabsbrugeren, og derved et formål om at henvise de kvalitative 

egenskaber i et mere sammenhængende element på tværs at den revideret begrebsramme20.  

                                                        
18 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 8 
19 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 10 
20 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 10 
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2.1.6 Niveau 6 – Måling 

Måling er et nyt niveau i begrebsrammen og omfatter en forklaring på forskellige måleattributter samt 

de faktorer, der skal overvejes ved en vurdering af den måleattribut, der skaber relevant og valid infor-

mation.21  IASB beskriver de to kategorier af måleattributter, herunder kostpris og dagsværdi22. Virk-

somheden kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken metode der giver den højeste validitet og rele-

vans af information, men der er stor forskel på, om et aktiv måles til dagsværdi eller kostpris, hvilket 

kan medvirke til en stor forskel på det indregnet beløb. Det er i sig selv modstridende med begrebs-

rammens formål, som er at øge nytteværdien for regnskabsbrugerne, idet det kan medvirke til, at ind-

regnede poster i årsregnskabet ikke giver relevant og valid information.   

 

3. Leasing 
Følgende kapitel har til hensigt at give en grundlæggende forståelse af begrebet leasing, herunder en-

kelte eksempler med egen tilvirkning.  

3.1 Definition af leasing  
Leasing er en metode til at anskaffe sig et aktiv, hvor man som leasingtager indgår en leasingkontrakt 

med leasinggiver, mod at man får stillet et aktiv til rådighed. Leasing er derved et alternativ i forhold 

til en kontant anskaffelse af et aktiv,23 og metoden minder derfor mere om at leje et aktiv i forhold til 

selv at eje dette.  

Ved aftale om leasing indgås en leasingkontrakt, der angiver de betingelser, som der er opstillet for det 

enkelte aktiv, aftalen vedrører. Aktivet kan være alt fra biler, bygninger, maskiner, inventar osv. En 

leasingaftale er en aftale, der betyder, at leasinggiver overdrager retten til at kontrollere brugen af akti-

vet i en periode ved til gengæld at modtage et vederlag som modydelse.24 Den generelle forståelse ved 

aftalen er, at leasinggiver overdrager brugsretten af det gældende aktiv til leasingtager, som derved ”lå-

ner” aktivet i perioden. Brugen af aktivet er således det direkte modsatte af et køb forstået på den 

måde, at virksomheden ikke ejer aktivet, når dette leases, men i stedet overtager brugsretten til aktivet 

fra selve leasinggiver. Selve ejendomsretten af aktivet er stadig hos leasinggiver. 

Selve leasingperioden som kontrakten dækker over vil i mange tilfælde være en uopsigelig periode, 

hvor selve brugsretten er hos leasingtager. Perioden er ligeledes den bindende periode, hvor leasingta-

ger betaler en ydelse for at have brugsretten til det gældende aktiv.  

3.2 Formålet med leasing   
Der kan være mange forskellige elementer, der gør sig gældende for den enkelte virksomhed, når man 

definerer formålet med leasing, ligesom der er både være fordele og ulemper ved leasing, som gennem-

gås senere i opgaven. Det mest gængse formål med leasing er at anskaffe sig et aktiv, som virksomhe-

den derved kommer til at råde over  

                                                        
21 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 10 
22 Conceptual Framework Project Summary, IFRS, s. 12 
23 Leasing efter IFRS 16, PwC side 10 
24 IFRS 16, appendix A 



 14  
 

Ved indgåelse af kontrakten har virksomheden derved adgang til brugsretten over aktivet og får samti-

dig en likviditetsmæssig fordel på kort sigt, selvom det på lang sigt ofte bedre vil kunne betale sig at 

købe aktivet rent økonomisk. Der vil i opgaven senere blive gennemgået eksempler på de likviditets-

mæssige forhold, som derved vil give en uddybende forståelse af dette.   

Leasing medvirker yderligere til, at virksomheden får et stabilt træk på deres økonomiske forpligtelser, 

da man ved indgåelse af kontrakten har indført, hvilke løbende ydelser virksomheden skal betale til 

leasinggiver, og derved har man kendskab til de omkostninger, som påfylder aktivet.  

Et anden og væsentlig formål for virksomheder, der anvender leasing, er, at man hurtigt og nemt kan 

udskifte sine aktiver. Det kan især have en væsentlig betydning for brancher, hvori der sker en tekno-

logisk udvikling, som kræver en mere hyppig udskiftning af evt. produktionsmaskiner, fly eller andet, 

således virksomheden hele tiden har den nyeste teknologi til rådighed og derved opnår en konkurren-

cemæssig fordel. Flybranchen har eksempelvis været præget af et øget fokus på klima, hvorved leasing 

gør det nemmere at få adgang til fly, der udleder mindre CO2 end konkurrenterne. Dog er det vigtigt at 

bemærke, at man i leasingkontrakten har en leasingperiode, som betyde, at det kan være svært at ud-

skifte allerede leaset aktiver, før at denne periode er udløbet. 

3.3 Eksempel på leasing 
I det følgende afsnit er opstillet tre simplificerede eksempler, der alle viser finansieringen ved anskaf-

felse af et nyt aktiv. Eksemplerne er udarbejdet for at vise den likviditetsmæssige fordel, der er ved lea-

sing, og derved den typiske årsag til at virksomhederne vælger denne metode. 

Fælles for de tre eksempler er, at der tages udgangspunkt i et aktiv til en kontantpris på 1.000.000 kr., 

og at perioden dækker fem år. Der er valgt at se bort fra løbende vedligeholdelse samt øvrige omkost-

ninger i perioden, da det er vurderet, at det ikke bidrager yderligere til forståelse af de tre metoder, 

som er følgende:  

1. Kontant køb uden finansiering  

2. Kontant køb med finansiering  

3. Leasing af aktiv 

3.3.1 Kontant køb uden finansiering (virksomhed 1) 

Ved et kontant køb af et aktiv uden finansiering vil virksomheden betale den fulde kontantpris ved an-

skaffelse af aktivet i år 2020. Der vil derfor være et maksimalt likviditetstræk, når de køber aktivet, 

men det vil også være det eneste økonomiske træk, som virksomheden vil få ved deres køb i perioden.  
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Tabel 1: 

 

Som vist i tabel 1, vil virksomhed 1 have et likviditetstræk på 1.000.000 kr. i år 2020, da hele aktivet 

derved er betalt, er der ikke yderligere omkostninger.   

 

3.3.2 Kontant køb med finansiering (virksomhed 2) 

Ved et kontant køb med finansiering vil virksomhed 2 skulle låne pengene fra banken. Der er i eksem-

plet taget udgangspunkt i et serielån med faste afdrag, mens selve renten tillægges restgælden25. Der-

ved vil den samlede ydelse falde i takt med, at rentegælden er falden.  

Tabel 2: 

 

Som vist i tabel 2 er cash flowet markant anderledes, når man sammenholder det med et kontant køb. 

Mens virksomhed 1 gav den kontante sum i år et, og derved havde en udgift i året på 1.000.000 kr., 

har virksomhed 2 kun et likviditetstræk på 262.500 kr. i år et, hvilket skyldes, at der skabes en tids-

mæssig fordeling over hele låneperioden. Derved er virksomhed 2’s likviditetstræk 787.500 kr. lavere 

end virksomhed 1’s, hvilket giver virksomhed 2 mulighed for at anvende denne likviditet et andet sted i 

forretningen. 

                                                        
25 https://finansdanmark.dk/gode-raad/forstaa-dit-realkreditlaan/laantyper/tilbagebetalingsprincipper/ 
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Dog skal det bemærkes, at der for hele låneperioden på fem år vil være en samlet udgift på 1.207.500 

kr., hvilket derfor er 207.500 kr. mere end virksomhed 1 for den femårig periode. Og derved ville 

denne løsning ikke være gratis for virksomhed 2 at benytte.  

3.3.3 Leasing af aktiv (virksomhed 3) 

I det sidste eksempel med virksomhed 3 er der taget udgangspunkt i en leasingaftale, der løber i fem år 

med en ekstraordinær leasingydelse på 20 % af den angivet leasingværdi. Den årlige leasingydelse er 

på 140.000 kr. Det er yderligere antaget, at virksomhed 3 i slutning af leasingperiode vil anskaffe sig 

aktivet til en købspris på 300.000 kr.  

Tabel 3: 

 

Ligesom ved virksomhed 2 er cash-flowet fordelt over en periode på fem år. Sammenholdt med virk-

somhed 2 er cash flowet dog større i år et, hvilket primært skyldes den ekstraordinære leasingydelse og 

derfor er denne omkostning allerede udlignet i år to. Gældende for de første fire år er muligheden for 

leasing 227.000 kr. billigere for virksomhed 3 sammenlignet med virksomhed 2’s udgifter. Det skyldes 

primært, at leasing har et mindre likviditetspres i midten af perioden, da leasingomkostningerne er 

størst i første og sidste år. Begrundelsen herfor er, at virksomheden ved anskaffelse betaler en ekstra-

ordinær ydelse for at anskaffe sig dette aktiv, og ved afslutningen har virksomheden mulighed for at 

købe aktivet til den aftalte restværdi. Den største fordel ved leasing er derfor perioden mellem primo 

og ultimo året, hvor der fremgår et markant lavere likviditetspåvirkning end for virksomhed 2. 

Det samlede cash-flow er i perioden 1.200.000 kr., hvilket er på niveau med virksomhed 2, men 

200.000 kr. mere end for virksomhed 1. Dog har virksomhed 3 i år et, mulighed for at anvende de 

660.000 kr. et andet sted i forretningen.  

Ud fra ovenstående eksempler kan det dermed konkluderes, at leasing er en likviditetsmæssig fordel i 

løbet af de første år af leasingperiode, da det giver virksomheden mulighed for at anvende likviditet et 

andet sted i virksomheden, og derved øge indtjeningen andre steder i virksomheden. Dog kan leasing 

være dyrere i forhold til et kontant køb, hvilket skal med i overvejelserne, når en virksomhed gerne vil 

anskaffe sig et aktiv.  
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3.4 Fordele og ulemper ved leasing  
I ovenstående simplificerede eksempler er det påvist, hvorledes leasing giver en likviditetsmæssig for-

del på kort sigt. Dog er disse eksempler meget simple, og området er væsentligt mere komplekst, hvil-

ket gør, at der er utrolig mange faktorer, som kan give den enkelte virksomhed en fordel eller ulempe. 

Disse redegøres der kort for herunder. 

Som tidligere vist er en af de største fordele ved leasing, at virksomheder får et mindre pres i de første 

år på deres likvide midler, hvilket skyldes, at betalingerne er fordelt over en længere periode26. Dette 

var også gældende ved eksemplet med virksomhed 2, som havde anskaffet aktivet ved finansiering, 

dog var denne mulighed lidt dyre end leasing. 

Det er vigtigt at nævne, at selvom virksomheden får en likviditetsmæssig fordel ved leasing, så overgår 

den juridiske ejendomsret som bekendt ikke altid til leasingtager, og derfor kan man ved udløb af kon-

trakten skulle levere det leasede aktiv tilbage til leasinggiver. Derfor vil leasingtager ikke kunne opnå 

den fortjeneste ved afståelse af det gældende aktiv, som man opnår ved muligheden for at købe et ak-

tiv. Som det var vist ved ovenstående eksempler, er det mere omkostningstungt at købe et aktiv i år et 

end at lease det. Derfor bør virksomheden have denne mulighed med i overvejelserne, når de skal vur-

dere, om de blot ønsker at lease et aktiv i en periode, og derefter kan tilbagelevere det, eller om man 

har interesse i at overtage ejendomsretten ved kontraktens udløb.   

En stor ulempe ved leasing er, at virksomheden ved indgåelse af kontrakten forpligter sig til brugsret-

ten over en længere periode mod forventning at få en indtægt ind på baggrund af det leasede aktiv. 

Men hvis virksomheden ikke kan genere de nødvendige indtægter på baggrund af aktivet, står virk-

somhed pludselig med et aktiv, der ikke kan genere den nødvendige profit, hvormed virksomheden 

ikke er i stand til at betale den løbende ydelse.   

Hvorvidt leasing er en fordel eller ulempe for den enkelte virksomhed afhænger af mange faktorer, og i 

høj grad af den enkeltes virksomheds situation. Ovenstående er således blot et udpluk af de fordele og 

ulemper, en virksomhed kan komme ud for ved leasing.  

 

4. IAS 17 
I dette afsnit gennemgås den tidligere leasingstandard IAS 17. Afsnittet gennemgår alene de væsentlig-

ste punkter fra IAS 17, og vil derfor ikke indeholde en fuldstændig gennemgang af regnskabsstandar-

den. Det skyldes, at opgavens formål ikke er at belyse IAS 17, men at se hvilken effekt den nye regn-

skabsstandard IFRS 16 får for udvalgte selskaber. Gennemgangen skal derfor give en forståelse for IAS 

17 og de kritikpunkter, som denne standard har modtaget igennem årene, da dette har været med til at 

danne grundlaget for IFRS 16.  

Gennemgangen af IAS 17 er i denne opgave væsentlig for at kunne besvare, hvilke forskelle der er imel-

lem den nye og gamle standard.  

                                                        
26 https://ivaekst.dk/vaekst/0/5/3/5/fordele-og-ulemper-ved-leasing 
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4.1 Formål med IAS 17 
Formålet med IAS 17 var at bidrage til den mest hensigtsmæssige regnskabsbehandling i forbindelse 

med leasingkontrakter for både leasingtager samt leasinggiver.27  

Det er yderligere beskrevet, at formålet var ” to prescribe, for lessees and lessors, the appropriate ac-

counting policies and disclosure to apply in relation to leases”28. 

4.2 Definition af en leasingkontrakt  
IAS 17 anvendes til den regnskabsmæssige behandling af alle leasingkontrakter undtaget dem, som er 

beskrevet i IAS 1729. Anvendelsen er gældende på leasingaftaler, hvor brugsretten for det gældende ak-

tiv bliver overdraget til modtageren, hvilket også er gældende, selvom leasinggiver rent faktisk kan 

være forpligtet til at skulle servicere driften eller vedligeholdelsen af dette aktiv30.   

Ifølge IAS 17 er definitionen af en leasingkontrakt følgende: ”en aftale ifølge hvilken leasinggiver for 

en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager mod en eller flere betalinger”. 31 

Det betyder, at såfremt aktivet for leasinggiver overdrager brugsretten til leasingtager imod en eller 

flere betalinger, så har det definitionen som en leasingkontrakt. Det betyder også, at hvis brugen af ak-

tivet har indflydelse på, hvor stor en betaling leasingtager skal afgive til leasinggiver, så er det ikke de-

fineret som en leasingkontrakt ifølge ISA 17.  

IAS 17 er primært anvendelig til materielle anlægsaktiver32, hvilket medvirker, at der er nogle leasing-

aftaler, som ikke er omfattet af denne regnskabsstandard. Det er primært gældende for ressourcer som 

olie, gas og mineraler, som alle er svære at gendanne, og derved opnå samme mulighed. Yderligere er 

licensaftaler indenfor film, patenter mv. heller ikke en del af denne standard.33  

4.3 Klassifikation af leasing  
I IAS 17 er der to former for leasing – operationel og finansiel. Disse to typer af leasing er afgørende 

for, hvordan leasingkontrakten skal behandles regnskabsmæssigt.  

For at klassificerer, hvilken type leasingkontrakten skal præsenteres under, er det vigtigt at forstå, 

hvilke risici og afkast, som er forbundet ved indgåelsen af kontrakten. Derfor er det afgørende, om det 

er leasinggiver eller leasingtager, der har de væsentligste af disse. Risikoen bliver i IAS 17 defineret 

som en mulighed for tab af den uudnyttede kapacitet, forældelse eller afkastudsving, der er ved æn-

dringer af de økonomiske forhold. Afkastet skal her forstås som den formodning, at aktivet giver en 

lønsom drift samt aktivets økonomiske levetid og gevinst34   

                                                        
27 IAS 17, afsnit 1  
28 https://www.pwc.com/mt/en/StudentMaterial/2018/IAS%2017.pdf 
29 IAS 17 afsnit 2 
30 IAS 17, afsnit 3 
31 IAS 17 
32 IAS 17, afsnit 3 
33 https://www.pwc.com/mt/en/StudentMaterial/2018/IAS%2017.pdf 
34 IAS 17, afsnit 7 
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Den beskrevne klassifikation for de to typer af leasingkontrakt bliver i IAS 17 præsenteret som føl-

gende:  

”En leasingkontrakt klassificeres som en operation leasingkontrakt, hvis alle væsentlige risici og af-

kast forbundet med ejendomsretten til et aktiv ikke overdrages.” 

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

kast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages.” 

Ud fra ovenstående definitioner af, hvordan leasingkontrakten skal defineres, angiver IAS 17 fem mu-

lige indikationer på, hvad der i deres definition kan medføre, at kontrakten skal angives som en finan-

siel leasingkontrakt (se nedenfor). Det angives yderligere, at selve indholdet af transaktionen er vigti-

gere i den endelig vurdering af klassifikation, uanset kontraktens form.  

Det betyder, at såfremt kontrakten i dens form er angivet som en operationel leasingkontrakt, men 

selve transaktionen gør, at alle væsentlige risici og afkast som er forbundet med ejendomsretten til ak-

tivet overdrages, så vil kontrakten i stedet for blive klassificeret som en finansiel leasingkontrakt, 

selvom kontrakten har angivet noget andet. Dermed er transaktionen bestemmende for selve klassifi-

kationen.  

Følgende fem eksempler herunder er angivet i IAS 1735 og er mulige indikationer på, at leasingkontrak-

ten skal angives som et finansielt aktiv. 

1. Leasingkontrakten overfører ejerskabet af aktivet til leasingtager ved udgangen af leasingpe-

rioden. 

2. Leasingtager har mulighed for at købe aktivet til en pris, der forventeligt er tilstrækkeligt la-

vere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor optionen udnyttes og det ved begyndelsen er ri-

melig sikkert at optionen udnyttes. 

3. Leasingperioden er for størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten 

ikke overføres. 

4. Ved begyndelsen af leasingkontrakten udgør nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne 

mindst i det væsentlige hele dagsværdien af det leasede aktiv. 

5. Leasingaktiverne er af specialiseret karakter, således at kun lejeren kan bruge dem, uden at 

der foretages større ændringer.   

Ovenstående fem eksempler er ikke en decideret facitliste for, hvornår en leasingkontrakt skal klassifi-

ceres som et finansielt leasingaktiv. Det afgørende element er, at der i kontrakten tydeligt skal fremgå, 

at alle væsentlige risici og afkast, der er forbundet med ejendomsretten, overdrages til leasingtager, og 

såfremt dette ikke bliver opfyldt, så skal leasingkontrakten klassificeres som en operationel leasing-

kontrakt.  

                                                        
35 IAS 17, afsnit 10 
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IAS 17 angiver yderligere følgende sekundære forhold, som ville give en indikation på at leasingkon-

trakten skal behandles som finansiel leasing36: 

- Hvis lejeren er berettiget til at annullere lejekontrakten, bæres lejerens tab i forbindelse med 

aflysningen af lejeren. 

- Gevinster eller tab som følge af udsving i dagsværdien af det resterende fald til lejeren (for ek-

sempel ved hjælp af en rabat på leasingbetalinger).  

- Ejeren har evnen til at fortsætte med at leje i en sekundær periode til en leje, der er væsentligt 

lavere end markedsleje. 

Hvis disse forhold var gældende for leasingkontrakten, ville det give en yderligere indikation, af at lea-

singkontrakten var operationel. PwC har med udgangspunkt i ovennævnte forhold fra IAS 17 udarbej-

det et beslutningstræ (se Bilag 2), der kan hjælpe med at klassificere leasingkontrakter37. Beslutnings-

træet viser, at virksomheden skal igennem mange overvejelser for at kunne vurdere, om leasingkon-

trakten skal indregnes som operationel eller finansiel, hvilke også har været en del af de kritikpunkter, 

som senere bliver gennemgået i opgaven.  

Det er i foregående afsnit gennemgået, at den fortagende klassifikation af en leasingkontrakt sker ved 

indgåelse af selve leasingaftalen. Såfremt leasingtager og leasinggiver i løbet af leasingperioden vil 

have ændret de gældende bestemmelser i kontrakten på en sådan måde, at det vil medføre en anden 

klassifikation af kontrakten, så er det et krav, at den bliver anset som en ny kontrakt for hele den leaset 

periode.38  

4.4 Leasingperioden  
Ifølge IAS 1739 er leasingperioden den periode, hvor leasingkontrakten er uopsigelig og derved den pe-

riode, hvor leasingtager har forpligtet sig til at lease det gældende aktiv. Perioden kan dog sagtens for-

længes, såfremt det fremgår i kontrakten, at leasingtager har mulighed for at forlænge leasingaftalen. 

Leasingperioden er væsentligt for præsentation, som afhænger af hvor længe leasingtager regner med 

at benytte aktivet, og derved den periode som skal definere selve leasingperioden. Vurdering af dette 

skal ske via indgåelse af leasingkontrakten.  

4.5 Indregning og måling af finansielle leasingkontrakter 

4.5.1 Indregning og måling ved indgåelse af kontrakten  

Leasingtager skal indregne det leasede aktiv, når leasingtager har overtaget fordele og risici på det på-

gældende aktiv40. Ved påbegyndelse af leasingkontrakten indregnes den finansielle leasingkontrakt 

som et aktiv og passiv, der ved indgåelse af kontrakten svarer til den opgjorte kostpris41. Kostprisen 

                                                        
36 IAS, afsnit 11 
37 PwC Regnskabshåndbogen 2020, side 625 
38 IAS 17, afsnit 13 
39 IAS, afsnit 4 
40 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 246 
41 Finansiel rapportering, Jan O Elling s. 246 
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opgøres som den laveste værdi af dagsværdien af det leasede aktiv og kapitalværdien af minimums-

ydelser med tillæg af omkostninger.   

Minimumsydelserne er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale igennem hele leasingspe-

rioden, og er typisk månedlige. For at beregne kapitalværdien anvendes diskonteringsfaktoren, hvor-

ved den interne rente i leasingkontrakten om muligt skal opgøres.   

Aftalens indhold og effekt af det økonomiske afkast er det udslagsgivende for klassifikationen.42 En 

forkert klassifikation vil give regnskabsbrugeren et forkert indblik i virksomhedens finansielle situa-

tion. 

4.5.2 Efterfølgende indregning og måling af aktivet   

Det finansielle aktiv skal indregnes til dagsværdi med tillæg af eventuelle startomkostninger. Det bety-

der, at der skal afskrives på det afskrivningsberettige aktiv. Derfor skal de indregnede afskrivninger 

følge den gældende lovgivning jf. IAS 16 og IAS 38, hvilket gør, at regnskabspraksis for leasingakti-

verne skal følge de aktiver, som virksomheden ejer.   

Er der indskrevet i kontrakten, at leasingtageren ikke vil overtage ejendomsretten efter kontraktens 

udløb, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden og dens forventede 

brugstid. Er det derimod indskrevet i kontrakten, at leasingtager vil overtage ejendomsretten til aktivet 

efter kontraktens udløb, skal der afskrives over aktivets forventet brugstid. Det er derfor vigtigt, at 

dette følger regnskabspraksis, så det giver det mest retvisende billede for det enkelte aktiv, og derfor 

bør afskrivningerne fordeles på leasingaktivet over hele perioden, så der afskrives systematisk.  

De samlede afskrivninger på aktivet, sammenholdt med regnskabsårets finanseringsomkostninger, er 

ofte ikke identiske med den betalte leasingydelse for regnskabsåret, hvorfor det for virksomheden ikke 

er retvisende blot at indregne den betalte leasingydelse som omkostning. Det er derfor ikke sikkert, at 

aktivet og den tilhørende forpligtelses værdi er identiske efter leasingsperiodens start.43 Derfor vil der 

over leasingperioden ikke være entydige værdier for selve værdien af leasingaktivet og leasingforplig-

telsen, hvorfor man ikke blot kan indregne selve leasingydelsen som en omkostning. 

Leasingaktivet er underlagt de samme regler, som er gældende i IAS 36. Det betyder, at der hvert år 

skal fortages en nedskrivningstest af aktivet, såfremt der har været indikationer på en værdiforringelse 

af aktivet. Er dette ikke gældende, skal der dog ikke fortages yderligere.  

Leasingtager skal yderligere give følgende oplysninger vedrørende finansielle leasingkontrakter, hvil-

ket er gældende i IAS 17. Oplysningerne skal indeholde følgende:  

- Den regnskabsmæssige nettoværdi ved regnskabsårets afslutning for hver kategori af aktiver. 

                                                        
42 IAS 17, afsnit 22 
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- En afstemning af de samlede fremtidige minimumsleasingydeler ved regnskabsårets afslutning 

og deres nutidsværdi. Yderligere skal de oplysning om de fremtidige minimumsydelser for peri-

oderne: Indenfor 1 år, mellem 1 og 5 år og alt efter 5 år.  

- Betingede lejeydelser indregnet som omkostning i året. 

- Den samlede sum af fremtidige minimumsindtægter.   

- En general beskrivelse af leasingtagers væsentligste kontrakter.  

4.5.3 Efterfølgende indregning og måling af forpligtelsen  

Virksomheden skal efter første indregning af leasingkontrakten fordele minimumsydelserne mellem 

en finanseringsomkostning, som er selve rente, og et afdrag. Samtidig skal der ske en reduktion af den 

forpligtelse, som virksomheden har udstående til leasinggiver, hvilket skal svare til afdraget på leasing-

gælden.  

Metoden for indregningen af forpligtelsen fungerer i praksis på samme måde som et annuitetslån, 

hvor ydelsen i perioden er konstant, men hvor der er en forskellig vægtning af renten og afdraget på 

lånet. Derved skal minimumsleasingydelserne forstås som den betaling af ydelsen, der indeholder ren-

ten og afdraget. 

Den finanseringsomkostning, som svarer til renten, skal beregnes for hele leasingperioden og herefter 

allokeres til den enkelte periode. Det giver en konstant periodisk rente for den resterende forpligtelse. 

Det betyder, at der betales den samme ydelse for den enkelte periode i hele leasingperioden, og at ydel-

sen i starten af perioden primært består af renten, mens den i slutningen af perioden primært vil bestå 

af afdraget, som man kender det fra et annuitetslån.   

4.6 Indregning og måling af operationelle leasingkontrakter  
Leasingydelser, der er forbundet med en operationel leasingkontrakt, skal indregnes som en omkost-

ning i resultatopgørelsen, lineært over de perioder, som leasingaftalen strækker sig over, medmindre 

at en anden systematisk metode bedre afspejler leasingtagers fordele ved brugen af aktivet. 44 Leasing-

ydelserne må derfor ikke blot medtages i resultatopgørelsen, på baggrund af de forfaldne leasingydel-

ser. De skal indregnes som en omkostnings i resultatopgørelsen, selvom der i den aktuelle periode ikke 

betales nogen ydelse. I det følgende afsnit er der beskrevet et eksempel på indregningen.   

En virksomhed har leaset et fly, hvor klassifikationen af aktivet ikke opfylder kravene for en finansiel 

leasingkontrakt. Den operationelle leasingkontrakt løber over fem år, og virksomheden skal i de første 

fem år betale en fast leasingydelse på 50.000 kr. Herefter stiger den til 100.000 kr. som virksomheden 

herefter skal betale de resterende år.  

Som tidligere nævnt skal omkostningerne driftsføres lineært over hele den periode, leasingkontrakten 

strækker sig over, og derfor skal virksomheden i år et ikke driftsføre leasingydelsen på 50.000 kr. I ste-

det bliver deres omkostning 75.000 kr. for alle årene i kontraktens løbetid, jf. figur 1 nedenfor: 

                                                        
44 PwC Regnskabshåndbogen 2019, s. 593 
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Figur 1 

 

 

Oplysningskravene til operationel leasing er, at der skal fremgå en generel beskrivelse af de væsentlig-

ste leasingaftaler, samt krav om oplysning af eventuelle begrænsninger i leasingtagers dispensations-

muligheder over aktivet. Derudover skal der for operationelle leasingkontrakter oplyses de fremtidige 

minimumsleasingydeler i henhold til den uopsigelige periode, som i årsrapporten skal oplyses for hver 

af følgende perioder:45 

- Inden for et år efter balancedagen 

- Mellem et og fem år efter balancedagen 

- Mere end fem år efter  

Operationelle leasingkontrakter skal ikke indregnes i balancen ifølge IAS 17. Dog er oplysningskravene 

stadig væsentlige, da de indgåede operationelle leasingkontrakter kan have en væsentlig betydning for 

regnskabsbrugernes vurdering af de ydelser, som virksomheden har præsenteret i denne note. Derved 
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er disse oplysninger relevante for en regnskabsbrugers samlede vurdering af årsrapporten, da de er 

med til at synliggøre fremtidige forpligtelser for de aktiver, som virksomheden har leaset.  

4.7 Delkonklusion  
Under IAS 17 er den finansielle leasingkontrakt gældende, når alle væsentlige risici og afkast, der er 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv, er overdraget til leasingtager, uanset om selve ejendomsret-

ten overdrages ved slutningen af leasingperioden.  

Forskellen på klassifikationen af en operationel og finansiel leasingkontrakt er derfor væsentlig i for-

hold til selve aftalens indhold og den økonomiske effekt. En forkert klassifikation af kontrakten kan 

betyde en forkert indregning i balance, hvorved regnskabsmæssige nøgletal i teorien kan være præsen-

teret forkert.   

4.8 Kritik af IAS 17 
Et at de væsentligste kritikpunkter af IAS 17 er kommet fra regnskabsbrugerne selv, som har kritiseret 

standarden for ikke at imødekomme deres informationsbehov.46 Derved overholder standarden ikke 

niveau 1 i begrebsrammen. 

Kritikken skyldes muligheden for at definere en kontrakt som operationel leasing. Ifølge regnskabs-

brugerne medfører det, at kontrakten kan blive defineret som operationel i stedet for finansiel, og der-

for ikke skal indregnes i balancen, hvilket kan give et misvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling. I stedet foretager mange regnskabsbrugere selv justeringer i et forsøg på at indregne et aktiv 

samt forpligtelser ud fra de oplysninger, som er i noten for operationel leasing.47 Noten er dog ikke fyl-

destgørende, hvormed de justeringer, regnskabsbrugerne selv skal foretage, ikke giver et retvisende 

billede af virksomheden finansielle stilling. Det kan medføre fejlkorrektioner i både resultatopgørelsen 

samt balancen og i sidste ende føre til forskellige konklusioner af virksomhedens finansielle stilling.  

Standarden har også fået kritik for, at der findes to forskellige indregningstyper alt efter, om kontrak-

ten er blevet defineret som operationel eller finansiel.48 Det har medført, at ensartede transaktioner 

kan være behandlet regnskabsmæssigt forskelligt, hvilket i sidste ende reducerer sammenlignelighe-

den.  

De to indregningstyper betyder, at de aktører, som udarbejder leasingkontrakten, kan strukturere den, 

så de selv har indflydelse på, hvilken indregningstype de ønsker. Regnskabet kan med andre ord i sid-

ste ende struktureres, som leasingtager ønsker.49  

Endelig har blandt andet revisorer kritiseret IAS 17 for at indeholde et stort skønselement. Skønsele-

mentet opstår, idet det har vist sig at være svært at definere en markant, principiel skillelinje mellem 

                                                        
46 IASB og FASB, Discussion Paper Leases, DP/2009/1 Afsnit 1.12 
47 IASB og FASB, Discussion Paper Leases, DP/2009/1 Afsnit 1.12 
48 IASB og FASB, Discussion Paper Leases, DP/2009/1 Afsnit 1.12 
49 IASB og FASB, Discussion Paper Leases, DP/2009/1 Afsnit 1.12 
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finansiel og operationel leasing. Standarden har således medført et mix af forskellige subjektive vurde-

ringer.50 

IAS 17 vurderes altså til at være begrebsmæssig mangelfuld. Det betyder, at selvom leasingkontrakten 

opfylder definitionen på et aktiv samt en forpligtelse – idet virksomheden opnår retten til at benytte 

aktivet og derved en forpligtelse til leasinggiver – vil det stadig være muligt at klassificere kontrakten 

som en operationel leasingkontrakt, hvormed den ikke indregnes i balancen. En manglende indreg-

ning er uhensigtsmæssig og medfører en diskrepans mellem den regnskabsmæssige model for leasing 

og de kontraktlige aftaler.51   

Samlet set har disse kritikpunkter medført et ønske om at forny IAS 17. Sidenhen er IFRS 16 blevet den 

nye standard indenfor leasing, som vil blive gennemgået i det følgende afsnit.  

 

5. IFRS 16 
I dette afsnit gennemgås den nye regnskabsstandard IFRS 16, der erstatter den tidligere leasingstan-

dard IAS 17. Gennemgangen af IFRS 16 skal bidrage til viden om, hvad den nye standard indeholder. 

Afsnittet er en del af grundlaget for den senere komparative analyse, hvor IAS 17 sammenholdes med 

IFRS 16.  

Regnskabsstandarden IFRS 16 blev vedtaget af ISAB i januar 2016, og trådte i kraft for alle selskaber, 

der aflægger regnskab efter de internationale standarder (IFRS), med regnskabsåret startende fra 1. 

januar 2019 og derefter. Standarden er et produkt af flere års arbejde fra IASB, hvor de første diskussi-

onspapirer blev offentliggjort i år 2009 efterfuldt af to eksponeringsudkast.  

5.1 Formål med IFRS 16 
Formålet med den nye standard er at beskrive de gældende principper for indregning, måling og præ-

sentation af leasingkontrakter, samt oplysningerne om disse.52 IFRS 16 skal derfor erstatte den tidli-

gere standard for leasing IAS 17. Standarden skal medvirke til, at de tidligere kritikpunkter bliver løst, 

herunder at al relevant information om leasing bliver oplyst i regnskabet. Derved opnår regnskabsbru-

gerne en bedre forståelse af virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. Målet er 

således, at standarden skal give et retvisende billede af de relevante transaktioner, der vedrører lea-

sing.53  

5.2 Anvendelsesområde 
Virksomheden skal overveje de kontraktvilkår og -betingelser, der gælder ved indgåelse af en leasing-

kontrakt, herunder alle relevante forhold og omstændigheder, som er ved anvendelse af IFRS 1654. 
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IFRS 16 skal anvendes konsekvent på alle kontrakter med ensartede karakteristika og under sammen-

lignelige omstændigheder.55   

IFRS 16 finder anvendelse på alle brugsretsaktiver i en fremleasing, med undtagelse af56:  

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

ikke-regenererende ressourcer 

 

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

des af leasingtager 

 

- Koncessionsaftaler, der er omfattet af IFRIC 12 Koncessionsaftaler 

 

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

fra kontrakter med kunder, og  

 

- Rettigheder, som besiddes af, leasingtager i henhold til licensaftaler omfattet af IAS 18 Imma-

terielle aktiver vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, pa-

tenter og copyright.  

IFRS 16 henvender sig således primært til materielle anlægsaktiver. Dog giver IFRS 16 mulighed for, at 

leasingtager selv kan beslutte, om standarden kan anvendes på andre leasingkontrakter for immateri-

elle aktiver end dem, som er nævnt overfor.57   

Alle leasingaftaler skal som udgangspunkt indregnes i balancen. Dog indeholder IFRS 16 to typer af 

leasingkontrakter, som virksomheden ikke må anvende IFRS 16 på58: 

1. Korte leasingkontrakter og 

2. Leasingkontrakter, hvor det underliggende aktiv har en lav værdi  

Disse bliver gennemgået senere i opgaven.  

5.3 Definition af en leasingkontrakt  
Ved indgåelse af en aftale skal virksomheden vurdere, om aftalen skal behandles i henhold til IFRS 16, 

og derved om aftalen indeholder de elementer, som kræver standarden kræver. En leasingkontrakt er 

en aftale, der overfører retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en periode, mod at be-

tale et vederlag, jf. IFRS 16, Appendix A: 
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”En kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt, hvis den overdrager retten til mod vederlag at 

kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en periode”59 

Når det skal vurderes, om en aftale indeholder et leasingelement, som bliver overført til leasingtage-

ren, skal der fastlægges hvorvidt:  

- Aftalen afhænger brugen af et specifikt aktiv, og  

- Leasingtager kontrollerer brugen af det specifikke aktiv i leasingperioden 

Der er tale om en leasingkontrakt efter IFRS 16, såfremt leasingtager har retten til at kontrollere et 
specifikt aktiv i en bestemt periode. PwC har udarbejdet et beslutningstræ for at kunne identificere, 

om det specifikke aktiv er en leasingaftale eller ej, jf. Bilag 3.  

Hvis leasingtager har retten til at kontrollere et identificeret aktiv i en del af kontraktperioden, er kon-

trakten som udgangspunkt en leasingaftale i den periode, som leasingtageren har kontrollen over bru-

gen af det specifikke aktiv.  

Hvis ovenstående betingelse ikke er opfyldt, er der ikke være tale om en leasingkontrakt men derimod 

en servicekontrakt, som ikke skal indregnes i balancen, men alene omkostningsføres i resultatopgørel-

sen. 

Hvis leasingtager har retten til at kontrollere det identificeret aktiv i en del af kontraktperioden, er 

kontrakten ligeledes som udgangspunkt en leasingaftale, da leasingtager i den periode har kontrollen 

over brugen af aktivet og dermed opfylder ovenstående to punkter.  

5.3.1 Identificeret aktiv   

Ovenstående definition af en leasingaftale fastslår, at selve aftalen skal vedrøre et identificerbart aktiv.  

I de fleste leasingaftaler er det specifikke aktiv tydeligt identificeret i selve aftalen, da man bl.a. ved bi-

ler har et registreringsnummer, hvorved aftalen kan identificeres til den specifikke bil. Men der kan 

være enkelte tilfælde, hvor det i den gældende aftale kan være vanskeligt at identificere selve aktivet.60  

Ifølge IFRS 16 er der ikke er tale om et specifikt aktiv og dermed ikke en leasingkontrakt såfremt:61 

- Det er muligt for leasinggiver at udskifte aktiver med hinanden i hele brugsperioden, hvormed 

kunden ikke kan forhindre leverandøren i at udskifte aktivet.   

 

- Leasinggiver vil drage økonomiske fordel af udnyttelse af sin ret til at udskifte aktivet. 

Det fremgår derfor klart, at såfremt leasinggiver har en reel mulighed for at ombytte aktivet, så skal 

det konkluderes, at det ikke er et identificerbart aktiv. Det skal derfor afklares ved kontraktens indgå-

else, om leasinggiver har denne mulighed, og der skal ikke tages hensyn til fremtidige begivenheder, 
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der under kontraktindgåelsen virker usandsynlige62. Hvis leasingtager ikke kan afgøre, om leasinggiver 

har en substantiel ret til at ombytte aktivet, skal virksomheden antage, at en udskiftning ikke er mate-

riel.63 Skulle der ligeledes opstå en situation, hvor leasinggiver er forpligtelet eller har ret til at ombytte 

aktivet som følge af reparation eller vedligeholdelse, medfører det ikke, at leasinggiver har en reel reet 

til at ombytte aktivet i løbet af leasingperioden, og der kan således stadig være tale om et identificer-

bart aktiv64.  

5.3.2 Retten til at bestemme over brugen af aktivet    

Når virksomheden skal vurdere, om kontrakten indeholder et leasingelement, der gør, at aktivet over-

drages til leasingtager, som derved får en ret til at kontrollere brugen af det gældende aktiv for en peri-

ode, er der to væsentlige punkter at tage højde for65:  

- Retten til substantielt alle økonomiske fordele fra aktivet i leasingperioden  

- Retten til at bestemme over brugen af det identificerede aktiv  

For at virksomheden har kontrollen over et aktiv skal de have ret til de økonomiske fordele ved brugen 

af det identificerede aktiv i hele leasingperioden. Det omfatter ikke kun det primære output fra aktivet, 

men også eventuelle biprodukter som fx sublease, hvor man videreudlejere aktivet. Selvom det frem-

går af en kontrakt, at en virksomheds leasingydelse er proportionel med indtjeningen på aktivet, vil 

dette ikke have en betydning for om leasingtager kan hævde, at de har alle de økonomiske fordele af 

aktivet. Det skyldes, at de økonomiske fordele, som leasingtager opnår ved brugen af salgsstedet, anses 

for at bestå af de pengestrømme, der gælder for dette enkelte salg, som leasingtager betaler videre i 

form af vederlag for brugsretten på det gældende salgssted.66 

Selve retten til at bestemme over brugen af det identificeret aktiv gælder, såfremt et af følgende punk-

ter er gældende i brugsperiode67: 

- Leasingtager har ret til at bestemme, hvorledes og til hvilket formålet aktivet bruges i leasing-

perioden.  

 

- De relevante beslutninger om, hvorledes og til hvilket formål aktivets bruges, er taget på for-

hånd og:  

o Leasingtager har retten til at drive aktivet (eller til at bestemme, at andre skal drive ak-

tivet på en måde, som denne fastsætter) i hele brugsperioden, uden at leasinggiver har 

retten til at ændre driftsinstrukserne  
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o Leasingtager har udformet aktivet (eller bestemtes aspekter heraf), således at det på 

forhånd er bestemt, hvorledes og til hvilket formål aktivet vil blive brugt i hele perioden.  

Selvom leasingtager har retten til at bestemme over aktivet i brugsperioden, har leasinggiveren ret til 

at beskyttet aktivet via såkaldte protective rights. Dette påvirker i sig selv ikke leasingtagerens ret til at 

bestemme over aktivet, og vil derfor ikke have betydning for klassifikation, indregning eller lignende. 

Protective rights kan dog betyde, at de leasede aktiver fx ikke må flyttes fra en bestemt bygning, eller at 

aktivet skal anvendes indenfor de danske grænser.68 

Når det skal vurderes, om leasingtageren har retten til at bestemme over brugen af aktivet, er det der-

for vigtigt at identificere, om leasingtager har retten til at bestemme over, hvad der fx skal produceres 

med aktivet, hvornår det skal procedures eller hvordan. Det er alle beslutninger, der vedrører aktivet, 

hvormed sådanne begrænsninger i kontrakten i forhold til brugsretten kan medføre, at kontrakten 

ikke kan klassificeres som en leasingkontrakt. 

5.3.3 Sammensatte kontrakter    

I IFRS 16 afsnit 12 fremgår det, at en kontrakt kan bestå af flere elementer, hvormed der både kan 

være et element af en leasingaftale samt en serviceaftale i den samme kontrakt. I sådanne tilfælde skal 

virksomheden adskille de enkelte elementer i kontrakten. 

For leasingtager betyder det, at det alene er brugsretten til aktivet og leasingforpligtelsen, der skal ind-

regnes som leasede aktiver og forpligtelser i balancen. De resterende ydelser, som fremgår i kontrak-

ten, skal behandles af de gældende standarder heraf. Et eksempel på dette kan være en indgået lea-

singaftale for en bil, hvor det fremgår i kontrakten, at man også har en serviceaftale på bilen.  

En sammensat leasingaftale kan adskilles, hvis følgende kriterier er opfyldt69: 

- Leasingtager kan anvende det underliggende aktiv alene eller sammen med andre let tilgænge-

lige ressourcer 

 

- Leasingaktivet og det underliggende aktiv er hverken afhængige af hinanden eller tæt for-

bundne med hinanden. 

Hvis for eksempel en leasingtager beslutter sig for ikke at lease det aktiv, som fremgår i kontrakten, 

uden at det påvirker selve kontrollen over brugen af de underliggende aktiver i kontrakten, betyder 

det, at det underliggende aktiv ikke er kraftig afhængig af eller forbundet med de øvrige aktiver70. 
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Opdelingen af aftalen og derved de leasede aktiver, indebærer at leasingtageren skal allokere den sam-

lede ydelse, mellem en leasingydelse på det leasede aktiv, og de andre ydelser indeholdt i leasingafta-

len.71 Allokeringen skal foretages på basis af stand-alone-priser for leasingaktivet og for de øvrige ydel-

ser. Stand-alone-priserne skal opgøres til den værdi, leasingtager skal betale for at lease et tilsvarende 

aktiv og købe tilsvarende ydelser i særskilte transaktioner. 

Til trods for det foregående afsnit giver IFRS 16.15 en praktisk mulighed for at undlade adskillelse af 

leasingaftalen og en serviceydelse/vare, som er kombineret med leasingaftalen72. Denne mulighed kan 

bruges, selvom aftalen kan adskilles baseret på ovenstående kriterier i IFRS 16, hvis B32 er opfyldt. 

Hvis IFRS 16.15 anvendes, skal både det leasede aktiv og serviceydelserne indregnes i balancen, som 

var tale om én samlet leasingaftale. Valget om anvendelse af denne mulighed skal foretages for hver 

kategori af leasingaktiver.  

En leasingaftale kan ligeledes indeholde betalinger uden modydelse i form af et aktiv eller en ydelse, fx 

et administrationshonorar til leasinggiver. Sådanne betalinger anses i sagens natur for at være en nød-

vendig del af en leasingaftale og skal derfor ikke adskilles i særskilte transaktioner. Det skyldes, at be-

talingen ikke dækker over en serviceydelse, der kommer leasingtager til gavn, men mere har karakter 

af at være et element i leasingaftalen. Sådanne ydelser må ikke udskilles, men skal behandles som en 

nødvendig del af leasingaftale.73 

5.4 Leasingperioden 
Leasingperioden for aktivet er en væsentlig del af selve definitionen på en leasingaftale, da det vedrø-

rer virksomhedens ret til at bruge et aktiv i en bestemt periode. Perioden er derfor et vigtigt punkt i 

selve leasingaftalen, idet den identificerer, hvornår kontrakten er retsgyldig.74 

Leasingperioden har en betydning for klassifikationen, størrelsen af leasingforpligtelsen samt det 

brugsretsaktiv, der skal indregnes som et leasingaktiv i virksomhedens balancen. Fastlæggelse af lea-

singperioden er dermed afgørende for, hvor stor en leasinggæld virksomheden kommer til at indregne.  

Leasingperioden er i standarden defineret som følgende:  

”Den uopsigelige perioden, i hvilken leasingtager har brugsretten til et underliggende aktiv, samt: a) 

perioder omfattet af en option på forlængelse af leasingkontrakten, såfremt leasingtager med rime-

lig sikkerhed vil udnytte en sådan option, og b) perioder omfattet af en option på opsigelse af lea-

singkontrakten, såfremt leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte sådan en option.”75 

Leasingperioden er således den uopsigelige periode, hvor leasingtageren har ret til at bruge det gæl-

dende aktiv. Dermed er det også den periode, hvor leasingtager ikke kan komme ud af kontrakten. De 
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perioder, som eventuelt vil omfatte leasingperioden grundet de nævnte optioner med mulighed for at 

forlænge eller forkorte leasingperioden, er beskrevet som følgende76:  

- Perioder hvor leasingtageren har en option til at forlænge leasingperioden, såfremt det er rime-

lig sikkert, at leasingtageren vil udnytte denne option. 

 

- Perioder hvor leasingtageren har en mulighed for at opsige leasingaften, såfremt det er rimelig 

sikkert, at leasingtageren vil udnytte denne option. 

Når leasingperioden skal vurderes, skal virksomheden derfor argumenterer for, hvorvidt det er rime-

ligt, at de efter uopsigelighedsperioden vil opsige eller forlænge kontrakten. Derfor er vigtigt for virk-

somheden, at de vurderer samt overvejer alle relevante fakta og mulige omstændigheder, der kan eller 

vil skabe et økonomisk incitament for, at leasingtageren vil udnytte disse muligheder for at forlænge 

eller opsige kontrakten.  

I vurderingen af, om virksomheden har incitament til at udnytte eller ikke udnytte denne option, kan 

leasingtageren tage højde for følgende fem faktorer:77 

- Kontraktvilkår og -betingelser for optionsperioderne sammenholdt med markedssatserne 

f.eks.:  

o Leasingydelserne i eventuelle optionsperioder  

o Variable leasingydelser eller andre betingede betalinger  

o Vilkår og betingelser for optioner, som kan udnyttes efter en indledende optionsperiode  

 

- Væsentlige lejemålsforbedringer, som er gennemført i kontraktperioden, og som forventes at 

indebære en betydelig økonomisk fordel for leasingtager, når optionen på at forlænge eller op-

sige leasingkontrakten eller på at købe det underliggende aktiv kan udbyttes 

 

- Omkostninger vedrørende opsigelse af leasingkontrakten, som fx flytteomkostninger, forhand-

lingsomkostninger, omkostninger til optagelse af et nyt leasingaktiv, som skal anvendes i virk-

somhedens drift eller omkostninger ved returnering af det leasede aktiv.  

 

- Betydning af det pågældende underliggende aktiv for leasingtagers drift under hensyntagen 

f.eks. til, hvorvidt det underliggende aktiv er et specialiseret aktiv, placering af aktivet og til-

gængeligheden for et substitutionsalternativ til aktivet.  

 

- Vurdering af om der er andre vilkår og betingelse der skal være opfyldt for at virksomheden 

kan udnytte en option i kontrakten. 

Ovenstående eksempler er dog ikke fyldestgørende, hvorfor vurderingen af leasingsperioden er en hel-

hedsvurdering78. Virksomheden skal vurdere optionerne til at forlænge eller opsige leasingaftale før tid 
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ved aftalens indgåelsestidspunkt. Efterfølgende skal optionerne udelukkende revurderes, når en ud-

nyttelse af en option, kræver en aktiv handling for leasingtageren79. 

5.4.1 Revurdering af leasingperioden 

Der skal kun foretages en revurdering af leasingperioden, når leasingtageren tager en beslutning, der 

påvirker vurdering af leasingperioden – dvs. når beslutningen er under leasingtagers kontrol. Det be-

tyder, at hvis der sker en ændring på markedet, som betyder, at det vil være mere fordelagtigt for lea-

singtageren at opsige eller forlænge kontrakten, så vil leasingtageren ikke have mulighed for at fore-

tage en revurdering af leasingperioden, da det ikke er noget, leasingtageren har kontrol over.  

Hvis eksempelvis en leasingtager vælger at investere i ommøblering af lejede lokaler, må det antages, 

at leasingtageren vil være i lokalerne i en forventeligt længere periode, hvormed en potentiel udnyt-

telse af optionen om at forlænge aftalen vil være gældende.  

5.5 Indregning og måling  
Når virksomheden skal vurdere, om den indgående kontrakt er en leasingaftale, skal leasingtageren 

indregne leasingaftalen efter reglerne i IFRS 16. Aktivet skal indregnes ved leveringstidspunktet – dvs. 

når virksomheden opnår kontrollen over aktivet – og ikke ved selve indgåelsesdagen, som man tidli-

gere skulle under IAS 17. Derfor skal virksomheden indregne et brugsretsaktiv og en leasingforplig-

telse fra den dag, aktivet levereres.80 

5.5.1 Første måling af brugsaktivet  

Leasingtageren skal måle aktivet til kostpris.81 Ved opgørelsen af kostprisen skal brugsretaktivet om-

fatte følgende: 

- Leasingforpligtelsen. Som bliver uddybet i det efterfølgende afsnit 

 

- Leasingydelser der er betalt up-front eller på dagen for ikrafttræden af leasingaftalen. 

 

- Eventuelle direkte startomkostninger afholdt af leasingtager  

 

- Et skøn over de omkostninger, som leasingtageren skal afholde ved nedtagning og bortskaffelse 

af det underliggende aktiv, og retablering af det sted hvor det har været placeret, så det opfyl-

der betingelserne i leasingkontrakten, medmindre at de pågældende omkostninger er medtaget 

til produktion af varebeholdninger, og derfor indregnet i kostprisen på disse. Lejeren påtager 

sig forpligtelsen for disse omkostninger enten på påbegyndelsesdato eller som følge af at have 

brugt det underliggende aktiv i en bestemt periode. 

Det betyder, at leasingaktivet ved første indregning svarer til værdien af leasingforpligtelsen, medmin-

dre der er betalt forud, eller der er mulige reetableringsforpligtelser for aktivet. 
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5.5.2 Første måling af leasingforpligtelsen  

Ved påbegyndelsesdatoen skal leasingtager måle leasingforpligtelsen til nutidsværdien af leasingydel-

serne, som ved den på gældende dato ikke er betalt. Leasingydelserne skal i den forbindelse tilbagedis-

konteres via den interne rente i leasingkontrakten. Hvis der ikke umiddelbart fremgår en rente af kon-

trakten, skal leasingtagerne anvende den marginale lånerente.82 

Ved påbegyndelsesdatoen omfatter leasingydelser følgende, som ved første måling indgår i leasingfor-

pligtelsen83: 

- Faste ydelser (minimumsydelser), med fradrag af eventuelle tilgodehavender i form af leasing-

incitamenter 

 

- Variable ydelser, som afhænger at indeksregulering eller rentesats. 

 

- Betalinger, som leasingtager, forventer at skulle afholde i henhold til restværdigarantier 

 

- Udnyttelseskursen for en købsoption, hvis leasingtager med sikkerhed vil udnytte denne. 

Ovenstående forhold skal indgå i opgørelsen af den samlede leasingforpligtelsen, som virksomheden 

skal indregne, når de har kontrollen over aktivet. 

Således er det ved første indregning, at værdien af det leasede aktiv svarer til værdien af gældsforplig-

telsen, medmindre der betales forud (up-front-betalinger), og/eller der er retableringsforpligtelser 

vedrørende aktivet. 

5.5.2.1 Faste ydelser 

Faste ydelser er de leasingydelser, som leasingtageren med sikkerhed kommer til at betale til leasinggi-

ver i hele leasingperioden. Leasingydelser, som ikke med sikkerhed skal betales, skal således ikke med-

tages ved opgørelsen af leasinggælden. 

5.5.2.2 Variable ydelser  

Variable ydelser er ydelser, der afhænger at indeksregulering eller rentesats, som derved reguleres af 

samfundsmæssige påvirkninger. Disse skal medregnes ved opgørelsen af leasingforpligtelsen. Værdien 

skal indregnes til nutidsværdien og ikke den forventede værdi, som de variable ydelser kan have i lea-

singperioden. Det betyder, at hvis der sker en regulering af de variable ydelser, skal leasingtageren en-

ten regulere forpligtelsen opad eller nedad i takt med denne ændring.84  

5.5.2.3 Opsigelse af leasingaftaler før tid eller forlængelse af aftale   

Omkostninger ved opsigelse af leasingaftalen før tid eller forlængelse af denne skal indregnes som en 

del af leasingforpligtelsen og derved også det brugsaktiv, som virksomheden skal aktivere. Det gælder, 
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hvis at leasingtageren vurderer, at de med rimelig sikkerhed vil forlænge eller forkorte en leasingaftale 

og dermed har indflydelse på de gældende leasingydelser85. 

5.5.2.4 Købsoptioner   

Købsoptioner skal indgå i indregningen af leasingforpligtelsen efter samme princip som optioner for at 

forlænge en leasingperioden. Købsoptionen skal altså indgå i selve indregningen af leasingforpligtel-

sen, såfremt leasingtageren vurderer, at det er sandsynligt at man vil udnytte denne mulighed86. Mu-

ligheden for købsoptioner sidestilles derved med samme mulighed for optionen om at forlænge lea-

singperioden.   

5.5.2.5 Restværdigaranti  

Hvis der ved indgåelsen af leasingaftalen er stillet en garanti på værdien af aktivet efter endt periode af 

leasingtageren, skal denne garanti behandles som værende et variabelt element, idet værdien afhænger 

af udviklingen i markedsværdien af aktivet87. Leasingtageren skal således indregne den restværdiga-

ranti, som leasingtageren stiller overfor leasinggiveren, som en del af den samlet leasingforpligtelse88. 

5.5.3 Efterfølgende måling af brugsaktivet  

Efterfølgende indregnes leasingaktivet efter kostprismodellen, medmindre aktivet opfylder visse for-

udsætninger i forhold til IAS 40, som vedrører investeringsejendomme eller IAS 16, hvor bestemte ty-

per af aktiver skal indregnes til dagsværdi.89 Det leasede aktiv behandles derfor i enhver henseende 

som om, at det er et ejet materielt anlægsaktiv. 

Ved anvendelse af kostprismodellen, skal leasingtageren efterfølgende måle brugsaktivet til kostpris:  

- Kostprisen skal opgørelse som den tidligere førstegangsindregning, hvorved der skal tages 

højde for:  

o Fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse 

o Regulering af evt. nye målinger for leasingforpligtelsen 

Hvis det på forhånd ikke er sandsynligt, at leasingtageren vil købe aktivet efter udløb af leasingkon-

trakten, afskrives aktivet over den korteste periode af leasingkontraktens løbetid eller den forventede 

økonomiske levetid.90 

Hvis der efterfølgende vil ske en revurdering af leasingforpligtelsen, for eksempel fordi der er en æn-

dring af leasingperioden, skal denne regulering også foretages i kostprisen på leasingaktivet. 

Sammenholdt med virksomhedens mulige ejede aktiver, opererer man i IFRS 16 ikke med restværdier 

ved afskrivning af aktiverne. Det skyldes, at aktivet ved udløb af leasingkontrakten overgår til leasing-

giveren, hvormed det ikke har en restværdi hos leasingtageren.  
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5.5.4 Efterfølgende måling af leasingforpligtelsen 

Efter at leasingtageren har påbegyndt indregning af aktivet, skal leasingforpligtelsen måle brugsaktivet 

ved91:  

- At forøge den regnskabsmæssige værdi, således renterne afspejles i leasingforpligtelsen 

 

- At reducerer den regnskabsmæssige værdi, så den afspejler de erlagte leasingydelser 

 

- En ny måling af den regnskabsmæssige værdi, således den afspejler revurdering og mulige æn-

dringer af leasingkontrakten.  

Hvis virksomheden har et behov for, at der efterfølgende sker en revurdering af leasingforpligtelsen, 

skal denne ligeledes medtages i kostprisen for leasingaktivet. Dog skal der ikke fortages løbende revur-

deringer – kun hvis der indtræffer begivenheder eller andre forhold, som et resultat af en beslutning 

fortaget af leasingtageren. 

5.5.4.1 Revurdering af leasingforpligtelsen  

Når en virksomhed skal revurdere leasingforpligtelsen, er der en række faktorer, som har betydning 

for forpligtelsen. Konkret skal virksomheden vurdere følgende:  

- Revurdering af en mulig udnyttelse af optioner til at forlænge eller forkorte leasingperioden 

som følge af en væsentlige begivenhed eller væsentlige ændringer inden for leasingtagerens 

kontrol.92 

 

- Revurderinger af leasingforpligtelsen som følge af ændringer i værdien af en restværdiga-

ranti.93  

 

- Revurderinger af leasingforpligtelsen som følge af ændringer i værdien af det indeks eller den 

rente, som leasingydelserne baseres på.94 

Reguleringen kan medføre, at forpligtelsen bliver lavere og derved betyde, at virksomheden skal ind-

tægtsføre den forskel, som forpligtelsen og aktivet derefter vil have grundet indregningskriterierne for 

indregning af aktivet.  

5.5.4.2 Ændringer af leasingkontrakten   

Hvis der sker ændringer til de grundlæggende principper i en allerede indregnet kontrakt, for eksem-

pel grundet udskift af aktiv, tillæg eller ændringer af optionerne, brugstid m.fl., skal virksomheden be-

handle denne ændring af leasingkontrakten som en separat leasingkontrakt, såfremt følgende forhold 

er opfyldt95: 
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- Ændringer til kontraktens anvendelsesområde, med tilføjelse af brugsret til et eller flere under-

liggende aktiver.  

 

- Kontraktmæssige vederlag øges med et beløb, som afspejler den isolerede pris for forøgelsen. 

Hvis ikke ovenstående ændringer er gældende for leasingkontrakten, skal virksomheden ikke behandle 

leasingkontrakten som et separat element regnskabsmæssigt. Derimod skal leasingtager på datoen for 

ikrafttrædelse af ændringerne være opmærksom på at96: 

- Allokere vederlaget i den ændrede kontrakt 

  

- Fastsætte leasingperioden 

 

- Foretage en ny måling af leasingforpligtelsen ved diskontering af de reviderede leasingydelser 

med en revideret diskonteringsrente.  

5.6 Undtagelser til indregning leasingaftaler  
Som udgangspunkt skal alle leasingaftaler indregnes i balancen. IFRS 16 giver dog mulighed for at 

undlade at indregne to forskellige typer af leasingaftaler i balancen97: 

- Korte leasingkontrakter  

- Leasingkontrakter, hvor det underliggende aktiv har en lav værdi  

Såfremt virksomhederne benytter sig af ovenstående mulighed for ikke at indregne disse typer aftaler i 

balancen, betyder det, at der i balancen ikke bliver indregnet et aktiv eller en forpligtelse, jf. ovenstå-

ende indregning og målekriterier. Den ydelse virksomheden har, vil derfor blive indregnet lineært i re-

sultatopgørelsen eller over et andet systematisk grundlag98, hvor man skal anvende den metode, som 

giver det mest retvisende billede.  

Vælger virksomheden at anvende denne undtagelse, skal de i noterne oplyse om årets afholdte om-

kostninger til henholdsvis de kortfristede leasingaftaler, samt der hvor leasingforpligtelsen har en lav 

værdi. Noten skal yderligere indeholde oplysninger om den resterende leasingforpligtelse.  

5.6.1 Kortfristede leasingaftaler  

En kortfristet leasingaftale er defineret som en aftale, hvor leasingperioden maksimalt strækker sig 

over en periode på 12 måneder. Vurderingen af leasingperioden skal foretages på samme måde som 

vurderingen af leasingperioden på aktiver med længere løbetid. Virksomheden skal således vurdere, 

om de vil forlænge aftalen efter udløb. Såfremt virksomheden vil forlænge, er der ikke være tale om en 

kortfristet leasingaftale, og den vil derfor skulle indregnes i balancen.  

                                                        
96 IFRS 16, afsnit 45 
97 IFRS 16, afsnit 5 
98 IFRS 16, afsnit 6  
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Benytter virksomheden denne undtagelse skal leasingydelserne indregnes over hele leasingperioden 

på samme måde som operationelle leasingkontrakter blev behandlet under IAS 17. Derved indregnes 

leasingaktivet samt leasingforpligtelsen ikke i balancen.  

5.6.2 Leasingaftaler med lav værdi   

I IFRS 16 fremgår der ikke nogen klar beløbsmæssig definition af, hvad en lav værdi er for et aktiv i en 

leasingkontrakt. Det er således op til leasingtager selv at vurderes på baggrund af aktivets nyværdi.99 

Dog har IASB defineret et ”low value assets”100, hvoraf det fremgår, at et low value assets typisk vil 

være kontormøbler, computere og lignende svarende til aktiver, der har en nyværdi på 5.000 USD el-

ler mindre. 

For sådanne aktiver har virksomhederne de samme notekrav som gjaldt for operationel leasing under 

IAS 17. Det skal fortsat stå en virksomhed frit for at anvende det almindelige væsentlighedskriterium 

for virksomhedens vurdering af, hvorvidt det leasede aktiv skal indregnes i balancen. Dette sker på 

samme måde som vurderingen af, hvorvidt købet af småaktiver skal indregnes i balancen eller omkost-

ningsføres i resultatopgørelsen. 

5.7 Præsentation og oplysninger  

5.7.1 Præsentation  

Hvis det leasede aktiv ikke indgår i undtagelsesreglerne, skal leasingtageren indregne det i balancen på 

en særskilt post eller som en del af de materielle anlægsaktiver.101 Såfremt leasingtageren ikke vælger 

at præsentere aktivet på en særskilt post i balancen, skal leasingtager oplyse dette i noterne. Noterne 

skal indeholde informationer om, hvilke regnskabsposter som leasingaktiverne ligger under i balancen 

og med hvilken værdi, de er præsenteret. Såfremt leasingaktivet måles til dagsværdi efter IAS40 for 

investeringsejendomme eller omvurderes efter IAS 16, gælder oplysningskravene for henholdsvis IAS 

40 og IAS 16 for disse leasingaktiver. 

Leasingforpligtelsen skal ligeledes præsenteres særskilt. Det gælder også her, at hvis forpligtelsen ikke 

får en særskilt post i balancen, skal det oplyses i noterne, herunder hvilken regnskabspost leasingfor-

pligtelsen indgår i samt med hvilken værdi, den er indregnet.102   

For resultatopgørelsen og anden totalindkomst skal leasingtager præsentere de renteomkostninger, 

som er forbundet med leasingforpligtelsen separat fra afskrivningerne på brugsaktivet.103  

I pengestrømsopgørelsen skal leasingtager præsentere ydelserne som følgende104: 

- Udbetalinger der anses som afdrag på leasingforpligtelsen, præsenteres som 

pengestrømme fra finansieringsaktivitet. 

 

                                                        
99 IFRS 16, B3 
100 https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf s. 19 
101 IFRS 16, afsnit 45 
102 IFRS 16, afsnit 47 
103 IFRS 16, afsnit 49 
104 IFRS 16, afsnit 50 
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- Udbetalingerne af leasingforpligtelsen, der relaterer sig til renterne, skal præsenteres som pen-

gestrømme fra finansieringsaktivitet  

 

- Betalinger til kortfristede leasingaftaler, leasingaftaler med lav værdi samt variable leasingafta-

ler, skal alle præsenteres som pengestrømme fra driftsaktivitet. 

5.7.2 Oplysninger   

Leasingtageren skal give de oplysninger i noterne, som sammen med de finansielle oplysninger i resul-

tatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen giver regnskabsbrugeren et tilstrækkeligt grundlag for at 

kunne vurdere leasingkontraktens virkning på leasingtagerens finansielle stilling.105 

Leasingtageren skal derfor i en særskilt note eller i en separat del af årsregnskabet oplyse, om de lea-

singkontrakter, hvori denne virksomhed fremgår som leasingtager. Det er ikke et krav, at leasingtage-

ren gengiver de oplysninger, som allerede er præsenteret et andet sted i regnskabet.106 

Leasingtager skal oplyse følgende i regnskabet107:  

- Afskrivning på brugsaktiver, fordelt på hver kategori af underliggende aktiver  

- Renteomkostninger  

- Omkostninger vedr. kortfristet leasingaftaler. Er kontrakten på under et måned, kan dette dog 

undlades 

- Omkostninger for leasingaktiver med lav værdi, som ikke allerede er medtaget som omkostning 

ved en kortfristet leasingaftale.  

- Variable leasingomkostninger, som ikke indgår i leasingforpligtelsen  

- Indtægter fra fremleasing af brugsretsaktiver.  

- De samlet udgående pengestrømme vedr. leasingaftalen  

- Tilgange af brugsretsaktiver  

- Gevinst eller tab vedr. sale and leaseback transaktioner  

- Den regnskabsmæssige værdi på balancedagen af leasingaktiver, fordelt på hver enkelt under-

liggende kategori 

Leasingtageren skal som tidligere nævnt også oplyse det, hvis de anvender undtagelserne for kortfri-

stet leasingaftaler samt leasingaftaler med en lav værdi, og hvordan virksomheden herefter har valgt at 

indregne disse aktiver. Derudover skal der oplyses, om indregning af leasingomkostningerne sker efter 

samme regler for de to undtagelser.  

Regnskabet skal også indeholde oplysninger om en modenhedsfordeling af restforpligtelsen for ultimo 

regnskabsåret. Modenhedsanalysen skal fortages efter IFRS 7.108 

Endelig skal leasingtager i tillæg til de allerede nævnte oplysninger afgive supplerende kvalitative og 

kvantitative oplysninger om leasingaktiviteter, som er nødvendige for at leve op til de oplysningskrav, 

                                                        
105 IFRS 16, afsnit 51 
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107 IFRS 16, afsnit 53  
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som fremgår af IFRS 16, afsnit 51. Disse supplerende oplysningerne kan omfatte nedenstående punk-

ter, men de er ikke begrænset til at være oplysninger som hjælper regnskabsbrugeren med at vurdere 

virksomheden finansielle stilling109: 

- Leasingtagerens leasingaktiviteter  

- Fremtidige potentielle udgående pengestrømme, som ikke er afspejlet i målingen af leasingfor-

pligtelsen  

o Variable leasingydelser  

o Optioner på forlængelse og opsigelse 

o Restværdigarantier  

o Bundet leasingkontrakter som ikke er påbegyndt 

- Begrænsninger eller klausuler i leasingkontrakterne  

- Sale and-leaseback-transaktioner.  

6. Sammenholdelse af IFRS 16 i forhold til IAS 17  
Der er i opgaven beskrevet, hvordan forholdene omkring den tidligere standard IAS 17 har været an-

vendt. Ligeså er det gennemgået, hvordan den nye og nuværende standard skal behandles. Indførelsen 

af den nye standard vil som tidligere nævnt berøre mange virksomheder i mange forskellige brancher, 

da mange anvender denne form for finansieringsmulighed for deres aktiver. I det følgende afsnit vil jeg 

derfor udarbejde en komparativ analyse af de to standarder samt undersøge, hvilke områder der vil 

blive berørt i forbindelse med implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 16. 

6.1 Definition af en leasingkontrakt   
Som beskrevet, var den tidligere definition for en leasingkontrakt ifølge IAS 17 ”en aftale ifølge hvilken 

leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager mod en eller 

flere betalinger”. 110 

Definitionen for en leasingkontrakt efter den nye standard IFRS 16, er derimod ”En kontrakt er eller 

indeholder en leasingkontrakt, hvis den overdrager retten til mod vederlag at kontrollere brugen af 

et identificeret aktiv i en periode”111 

Definitionerne adskiller sig primært på to punkter.  

Ifølge IAS 17 er leasing defineret ved, at leasinggiver overdrager brugsretten til aktivet, hvorimod IFRS 

16 definerer leasing som retten til at kontrollere brugen af aktivet. Med den nye standard er det klar-

gjort, at virksomheden skal kontrollere aktivet og ikke blot have lov til at anvende det. Der er således 

tale om en skærpet definition på retten til aktivet, som gennemgås yderligere senere i opgaven.  

                                                        
109 IFRS 16, afsnit 59 
110 IAS 17 
111 IFRS 16, afsnit 9 
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I IAS 17’s definition fremgår det yderligere, at der blot er tale om et aktiv, imens der i IFRS 16 nye defi-

nition fremgår, at det skal være et identificeret aktiv. Definitionen er således præciseret, hvormed virk-

somhederne i fremtiden ud fra kontrakt vil skulle have et identificeret aktivet og ikke blot et aktiv.  

6.1.1 Identificeret aktiv    

Som nævnt skal der ifølge IAS 17’s definition af en leasingkontrakt blot være tale om et aktiv, mens 

IFRS 16 præciserer, at det skal være et identificeret aktiv. Det kan for den almindelige regnskabsbruger 

være svært at skelne imellem, hvad det er forskellen på disse to, da det i praksis betyder det samme.  

Det afgørende i denne sammenhæng er, at der er substans bag retten til at ombytte aktivet.112 Såfremt 

der er substans bag retten til at ombytte aktivet, er der ikke tale om et identificeret aktiv, hvorfor det 

ikke er en leasingkontrakt.  

For at der er substans bag retten til at ombytte aktivet er det en betingelse, at leasinggiveren har ad-

gang til at opnå en økonomisk fordel ved at foretage en ombytning af aktivet. Opnår leasinggiveren 

denne økonomiske fordel, er der ikke tale om et identificeret aktiv.113  

Det kan dog i praksis være svært for leasingtageren at fortage denne vurdering, da det vil betyde, at 

leasingtageren skal have adgang til en del information, som ikke er offentlig tilgængelig. Det gælder 

blandt andet leasinggiverens økonomiske tal, som skal være tilgængelige for at kunne se, om de opnår 

en økonomisk fordel ved at fortage denne ombytning. Derudover vil sådan en vurdering ikke fremgå af 

selve leasingkontrakten, hvorved leasingtageren i praksis ikke har nogen mulighed for at vurdere, om 

leasinggiveren får en økonomisk fordel eller ej. Under IAS 17 var betingelserne for denne definition 

således væsentlig nemmere for leasingtageren, da det udover et specifikt aktiv gjorde sig gældende, at 

selskabet selv havde muligheden for eller retten til at benytte aktivet.  

6.1.2 Kontrol af aktivet    

De to regnskabsstander adskiller sig ligeledes i definition af retten til at bruge aktivet i en leasingaftale. 

I IAS 17’s beskrivelse af en leasingkontrakt fremgår det, at aftalen overdrager brugsretten til et aktiv. 

Hvorimod IFRS 16 anvender retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv.  

Mens det tidligere var selve overdragelse af brugsretten, som var gældende, er det nu selve kontrollen 

over brugen af aktivet, hvor leasingtageren har retten til at anvende alle aktivets muligheder, som er 

væsentligt. Det indebærer den markante forskel, at aftalen ikke skal klassificeres som en leasingaftale, 

hvis det vurderes, at kontrollen over aktivet ikke er opnået, og derved skal kontrakten indregnes som 

en serviceaftale efter andre standarder.  

I modsætning til IAS 17 klassificerer IFRS 16 derfor aftaler, som ikke opfylder betingelserne for at være 

en leasingaftale, men som i stedet indregnes som en serviceaftale. Til forskel fra en leasingaftale skal 

en serviceaftale indregnes lineært i resultatopgørelsen over aftaleperioden. Gældende for en serviceaf-

tale er, at man derfor ikke kontrollerer retten til at bruge det specifikke aktiv, men at man som virk-

somhed har ret til at modtage den service i den gældende periode.  

                                                        
112 IFRS 16, Afsnit B14   
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6.2 Operationel eller finansiel leasingkontrakt     
Den mest markante ændring i den nye leasingstandard er, at IAS 17 tidligere indeholdte en klassifika-

tion, der betød, at en leasingaftale enten skulle indregnes som operationel eller finansiel. Denne klassi-

fikation er ikke med i IFRS 16, hvormed IASB med den nye standard har taget stilling til et at de store 

kritikpunkter, som der netop var af IAS 17, da denne gav mulighed for, at virksomheden selv kunne 

påvirke, om aktivet skulle indregnes i balancen eller ej alt efter, hvordan leasingkontrakten var udfor-

met. Med IFRS 16 skulle der således gerne være en mere ensartet retningslinje for alle virksomheder.  

Med den nye regnskabsstandard skal alle leasingaftaler som udgangspunkt indregnes i balancen, som 

ved finansiel leasing. Virksomhederne kommer derfor som udgangspunkt ikke til at have muligheden 

for at anvende operation leasing mere, selvom der er enkelte undtagelser til IFRS 16, der gør, at kon-

trakterne i princippet bliver indregnet efter samme princip, hvis leasingkontrakten er low-value, eller 

perioden er under 12 måneder, hvilket der yderligere bliver kommenteret på senere i opgaven.  

Derved er muligheden for at udgiftsføre leasingomkostninger uden om balancen i princippet fjernet. 

6.3 Leasingperioden  
I begge regnskabsstandarder gælder det, at leasingperioden er den opsigelige periode, som er defineret 

i leasingkontrakten. Dertil er der indgået optioner om forlængelse eller forkortelse af leasingperioden, 

såfremt leasingtageren vurderer det sandsynligt, at virksomheden vil anvende disse.  

I IAS 17 skulle leasingperioden vurderes ved indgåelse af kontrakten. Derved er der en væsentlig æn-

dring i IFRS 16, da der nu er et krav om løbende revurdering af leasingperioden. Revurderingen kan 

sammenlignes med den årlige vurdering, der skal udarbejdes i forbindelse med nedskrivningstest for 

ens aktiver. Det giver et mere retvisende billede af virksomheden, da denne vurdering kan laves lø-

bende, hvis de bl.a. ønsker at udnytte mulige optioner, som indgår i kontrakten, da det vil give en øget 

forpligtelse, som derved skal afspejles i regnskabet.  

Dermed har IASB med denne ændring skabt en forventning til, at leasingforpligtelsen giver et mere 

retvisende billede af de aktiver, som virksomheden har leaset, hvilket skaber et bedre grundlag, når 

regnskabsbrugeren skal vurdere virksomhedens finansielle stilling.  

Det giver dog en øget administrativkontrol for virksomheder, som operer med mange leasingkontrak-

ter, da der løbende vil skulle være en revurdering af den enkelte kontrakt, hvormed udbud og efter-

spørgsel har en væsentlig indflydelse. Et eksempel kunne være under den aktuelle Covid-19-periode, 

hvor den samlede efterspørgsel efter rejser og derved flytransport er faldet markant. Det vil have den 

betydning, at virksomheder som SAS, Norwegian og Finnair skal vurdere, om de skal udnytte eventu-

elle optioner i deres leasingkontrakter, hvis der er en forventning om, at der kan gå op til et år, før de 

er på samme niveau som inden Covid-19, og derved vil forpligtelsen faldet markant i deres regnskab.   
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6.4 Variable leasingydelser  
Det er tidligere gennemgået i opgaven, at leasingforpligtelsen indregnes som nutidsværdien af leasing-

ydelserne. Derfor har det en væsentlig betydning, hvilke elementer der indgår i definitionen af leasing-

ydelserne, da det påvirker selve leasingforpligtelsen, som efter IFRS 16, skal indregnes i balancen.  

En væsentlig forskel på de to regnskabsstandarder er, at IFRS 16 i modsætning til IAS 17 har variable 

leasingydelser, der reguleres på baggrund af et indeks med i deres opgørelse af variable leasingydelser. 

I IAS 17 har de variable omkostninger været direkte omkostningsført i resultatopgørelsen og derved 

ikke været en del af balancen. De omkostninger skal nu indgå i den indregnede forpligtelse i balancen. 

6.5 Leasingforpligtelsen  
IFRS 16 opererer ikke med de to klassifikationsmuligheder, som tidligere var gældende under IAS 17, 

hvor bl.a. operationel leasing ikke blev indregnet i balancen. Derved betyder den nye standard, at de 

fleste leasingkontrakter i udgangspunktet skal indregnes i balancen.  

IFRS 16 kommer yderligere med et nyt krav om, at der skal fortages en revurdering af den indregnede 

leasingforpligtelse, som ikke var et krav i IAS 17. Revurderingen af leasingforpligtelsen skal ske for 

mulige optioner ved en forlængelse eller forkortelse af leasingperioden. Selskabet skal vurdere en æn-

dring i den værdi, som restværdigarantien kan have, og til sidst skal der ske en eventuel vurdering af 

en eventuel indeks- eller renteregulering.  

Revurderingen skal derfor give regnskabsbrugen et bedre indsigt i begivenheder, som der kan have på-

virket virksomheden, og som derved har eller kan have væsentlig påvirkning for den indregnede lea-

singforpligtelse. Ændringen er med til at skabe et bedre indsigt i virksomheden finansielle stilling.  

Dog er der ikke et krav om, at revurderingen skal udføres løbende. Til gengæld er det et krav, at der 

skal foretages en revurdering af leasingforpligtelsen, hvis der har været indtruffet væsentlige begiven-

heder hos leasingtager114. 

6.6 Leasingaftale under 12 måneder samt Low-value assets 
Som nævnt ophørte de gamle klassifikationsmuligheder med operationel og finansiel leasing med 

IFRS 16. Til gengæld blev der indført to nye begreber i form af kortfristet leasingaftaler og low-value 

assets.  

6.6.1 Leasingaftale under 12 måneder  

Leasingaftaler, hvor perioden er under 12 måneder, minder i princippet om den tidligere regnskabs-

mæssige behandling af operationel leasing, som man kendte fra IAS 17. Her skal leasingydelserne sta-

dig præsenteres i resultatopgørelsen i takt med, at der sker en ydelse, og der skal ikke indregnes nogen 

forpligtelse eller brugsaktiv i balancen. Ligesom ved operationel leasing skal virksomheden sørge for at 

periodisere den eventuelle førstegangsydelse, som der kan være ved kontrakten over hele leasingperio-

den.  
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Det er min vurdering, at det kan give virksomhederne incitament til at indgå korte leasingaftaler for at 

undgå at skulle indregne aktivet i balancen og derved forsøge at skjule det for regnskabslæseren.  

Dog er der i IFRS 16 nogle væsentligt højere oplysningskrav til de leasingaftaler, der ikke indregnes i 

balancen. Mens det for IAS 17 blot var et krav, at der skulle oplyses om de operationelle leasingaftaler 

under eventualforpligtelser, så skal der i den nye regnskabsstandard under noten nu redegøres for 

årets reelle omkostninger på de kostfristet leasingaftaler, samt den resterende periode.   

6.6.2 Low-value assets   

Det andet nye begreb er aktiver med en lav værdi. Som tidligere nævnt har IFRS 16 ikke defineret en 

konkret beløbsmæssig grænse, men i stedet ladet det været op til leasingtager at vurdere det på bag-

grund af aktivets nyværdi. Ifølge IASB’s definition er der tale om aktiver, som har en nyværdi på max 

5.000 USD for den enkelte leasingaftale115 – dvs. at sådanne leasingaftaler har samme notekrav som 

gjorde sig gældende for operationel leasing under IAS 17. 

Det betyder, at hvis en leasingkontrakt eksempelvis indeholder ti computere, som hver især har lavere 

værdi end grænsen, men samlet har en værdi over grænsen, skal leasingaftalen ikke indgå under defi-

nitionen på en aftale med aktiver med en lav værdi, og derfor skal den indregnes i balance og følge de 

andre kriterier herfra. Hvis man derimod laver en leasingaftale pr. computer, der enkeltvis er under 

den beløbsmæssig anbefaling fra IASB, kan man undlade at indregne aktivet i balance, da aktivet ind-

går under definitionen på aktiver med en lav værdi, og derfor kun vil skulle oplyse om aktivet i no-

terne.  

Det kan skabe et incitament til at udforme kontrakter pr. computer som i ovenstående eksempel, hvor-

med virksomheden kan undlade at indregne aktivet i balancen. Dog er det min vurdering, at regn-

skabsbrugerne stadig vil have bedre muligheder for at vurdere disse aktiver grundet de flere oplys-

ningskrav, som IFRS 16 medfører.  

6.7 Oplysningskrav  
IAS 17 blev kritiseret for, at regnskabsbrugerne manglede oplysninger samt gennemsigtighed om de 

leasingaktiver, virksomheden havde indregnet som enten finansiel eller operation leasingaftale. Med 

IFRS 16 har IASB forsøgt at imødekomme kritikken ved at indføre et væsentligt højere niveau af oplys-

ninger i regnskabet. 

Under IAS 17 skulle der oplyses om de leasingaktiver, som var indregnet under anlægsnoten, samt den 

tilhørende forpligtelse under gælden. Selvom oplysningskravene i IFRS 16 på flere punker kan sam-

menlignes med IAS 17, blandt andet i forhold til den værdi aktivet var indregnet til under balancen, 

kan der under opgavens afsnit 6.2.2 ses de punkter, som leasingtager ifølge IFRS 16 nu skal oplyse i 

regnskabet.  

De øget oplysningskrav stiller større krav til de virksomheder, der har mange forskellige slags kontrak-

ter, da der vil være en del nye oplysninger, som regnskabet skal indeholde.  

                                                        
115 https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf s. 19 



 44  
 

6.8 Overgangsregler til IFRS 16  
IFRS 16 skal implementeres for regnskabsåret, der startes fra d. 1. januar 2019 eller senere. Standar-

den indeholder en række overgangsregler, da en direkte, fuldt ud implementering vurderes at være for 

omfattende for de fleste virksomheder.116 

Standarden indeholder en række overgangsregler, som kan ses i IFRS 16 appendiks C. I denne opgave 

gennemgås alene de væsentligste: 

- Implementering med tilbagevirkende kraft på hvert tidligere regnskabsår117. 

- Simplere indregning af den samlede virkning af førstegangsanvendelsen118. 

Ved en fuld implementering med tilbagevirkende kraft skal virksomhederne i deres regnskab indregne 

samtlige leasingkontrakter tilbage i tid, hvilke betyder, at sammenligningstallene og årets resultat bli-

ver rettet, så det overholder kravene for IFRS 16. Det vil være en meget omkostningsfuld og tidskræ-

vende proces for virksomhederne, men det giver det mest retvisende billeder for regnskabsbrugeren.  

Ved den mere simple implementering bliver de gældende krav i IFRS 16 implementeret i primo tallene 

for selve implementeringsåret, hvilket har betydning for leasingforpligtelsen, leasingaktivet og undta-

gelsesreglerne, som gennemgås nedenfor: 

6.8.1 Leasingforpligtelsen 

Der foretages ikke nye ændringer til de finansielle leasingforpligtelser, som virksomheden allerede har 

indarbejdet inden implementeringsåret, hvormed de fortsætter uændret fremadrettet.  

Hvad angår de operationelle leasingaftaler skal virksomheden måle den pågældende leasingforpligtel-

sen til nutidsværdien af de tilbageværende leasingydelser, diskonteret med anvendelse af leasingtagers 

marginale lånerente på datoen for førstegangsanvendelsen.119 Derved er det kun de resterende betalin-

ger, der kommer til at indgå i leasingforpligtelsen.  

6.8.2 Leasingaktivet 

Der skal ikke foretages nogle nye beregninger af de finansielle leasingaktiver, der allerede er i balancen 

inden implementering, hvormed de fortsætter uændret.  

Hvad angår de operationelle leasingaftaler skal virksomheden fra kontrakt til kontrakt vælge, om de vil 

indregne brugsretaktivet efter en af følgende to måder:120 

- Aktivet skal opgøres med tilbagevirkende kraft, som om at standarden havde været anvendt 

siden påbegyndelsesdatoen, men diskonteret ved anvendelse af leasingtagers marginale låne-

rente på datoen for førstegangsanvendelsen. Derudover skulle leasingtager have afskrevet på 

                                                        
116 Leasing efter IFRS 16, PwC, s. 49 
117 IFRS 16, afsnit C5 stk. a.  
118 IFRS 16, afsnit C7 
119 IFRS 16, afsnit C8 
120 IFRS 16, afsnit C8 
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aktivet efter de gældende bestemmelser under IFRS 16.121 

 

- Indregne aktivet til et beløb svarende til leasingforpligtelsen.  

6.8.3 Undtagelsesreglerne  

Leasingkontrakter, der er i overensstemmelse med definitionen på et low-value-asset, og som derfor 

har en dagsværdi under IASB’s vurdering på 5.000 USD, skal ikke indregnes.122 

Leasingkontrakter, der er under 12 måneder fra primo implementeringsåret, skal heller ikke nødven-

digvis indregnes efter bestemmelserne i IFRS 16, selvom de havde opfyldt bestemmelserne på indgå-

else af leasingkontrakten.123 

Det er min vurdering, at en fuld implementering med tilbagevirkende kraft vil give det mest retvisende 

billede af virksomhedens finansielle stilling. Dog giver det virksomheden væsentlig mere arbejde, hvil-

ket er mere omkostningstungt og tidskrævende, da de skal gå mange år tilbage og herefter tilpasse de 

enkelte kontrakter for, hvornår de er indgået. Derfor er det min overbevisning, at virksomhederne så 

vidt muligt vil anvende den simplificerede model. 

6.9 Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående redegørelse og komparative analyse af IAS 17 og IFRS 16 kan det konklu-

deres, at implementeringen af den nye regnskabsstandard kommer til at have en væsentlig betydning 

for virksomheder, der følger de internationale regler. Der vil være væsentlige ændringer til definitio-

nen af leasing, klassifikation og den regnskabsmæssige behandling. Der er yderligere væsentlige æn-

dringer til leasingperioden, leasingydelsen samt de krav, der er til præsentationen og oplysningerne i 

årsrapporten.  

Den største ændring er, at operationel- samt finansiel leasing ikke længere er en klassifikationsmulig-

hed, og derfor skal virksomhederne nu indarbejde de fleste leasingaktiver i balancen med en tilhø-

rende forpligtelse. Det skyldes, at der i IFRS 16 er et øget fokus på, om de kontraktmæssige forhold in-

deholder et leasingelement. Såfremt det er tilfældet, skal kontrakten indarbejdes efter de gældende be-

stemmelser i IFRS 16, hvilket kun var gældende for finansielle leasingaftaler efter IAS 17. 

 

7. Analyse af den regnskabsmæssige effekt ved implemente-

ring af IFRS 16 for leasingtager 

7.1 Introduktion 
Det er i opgaven blevet belyst, hvilke ændringer virksomhederne bliver påvirket af ved implementering 

af IFRS 16, herunder klassifikation af leasing, indregning og måling samt præsentation efter den nye 

                                                        
121 IFRS 16, afsnit C8 stk. B  
122 IFRS 16, afsnit C9 
123 IFRS 16, afsnit C10 
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standard, i forhold til den tidligere leasingstandard IAS 17. Det er yderligere fortaget en komparativ 

analyse af IAS 17 og IFRS 16, hvortil det er konkluderet, inden for hvilke områder der vil være den 

største regnskabsmæssige ændring og dermed den største indflydelse på fremtidige regnskaber.  

På baggrund af ovenstående vil jeg i følgende afsnit analysere den regnskabsmæssige effekt ved imple-

menteringen af IFRS 16 på tre flyselskaber. 

I analysen anvendes der reelle tal fra selskabernes årsrapport, som derved vil afspejle den effekt, æn-

dringen har for virksomhederne. Via oplysningerne fra årsrapporterne analyseres det for virksomhe-

derne hvilken effekt den nye standard har, og derved den påvirkning som den nye leasingstandard har 

på selve årsrapporten. Dertil vil de gældende regnskabsposter blive analyseret, hvorved der foretages 

en direkte analyse af enkelte regnskabsposter, som kan danne grobund for en dybdegående analyse af 

ændringens betydning og konsekvenser. 

7.1.1 Virksomhedsvalg til analyse 

Som datagrundlag for analysen er anvendt udvalgte årsrapporter for virksomheder, som er børsnote-

ret. Endvidere er virksomhederne på baggrund af den branche, som de agerer indenfor. Da det som 

tidligere i opgaven forventes, at IFRS 16 vil have den største effekt i flybranchen, er denne valgt som 

fokusområde for denne opgave.  

Inden for flybranchen er der gennemgået adskillige regnskaber for diverse selskaber for at kontrollere, 

at selve årsrapporten har en så fyldestgørende informationsmængde som muligt for at kunne udar-

bejde selve analysen. Et væsentligt kriterie har således været, at der i årsrapporten skal fremgå oplys-

ninger om selskabets operationelle leasingaftaler i et sådant omfang, at det har været muligt at udar-

bejde en analyse på baggrund af den dokumentation, som årsrapporten har givet. Derudover har det 

ligeledes været vigtigt, at der fremgår en grundig beskrivelse af de kvantitative oplysninger både for 

balancen samt resultatopgørelsen. Der er i analysen ikke skelnet væsentlig mellem, om der er tale om 

ejendomme, maskiner og produktionsanlæg eller driftsmidler mv., da effekten på årsregnskabet anses 

for værende nogenlunde den samme. 

På baggrund af ovenstående kriterier, er følgende virksomheder valgt:  

• SAS  

• Norwegian  

• Finnair 

SAS og Norwegian har i deres seneste årsrapport benyttet sig af IAS 17, og har dermed endnu ikke im-

plementeret IFRS 16. Begge virksomheder har dog beskrevet, hvilken betydning implementeringen af 

IFRS 16 har for netop deres virksomhed, og derved hvilken regnskabsmæssig effekt ændringen forven-

tes at i fremtiden. Da det ikke er noget krav, at selskaberne skal oplyse, hvilke leasingkontrakter de 

har, har jeg ikke haft adgang til disse oplysninger i analysen. Afsnittet vil derfor anvende noten for 

operationel leasing til at beregne de fremtidige økonomiske konsekvenser for virksomhederne, som 

derefter vil blive analyseret.  
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Finnair har derimod i deres seneste årsrapport, som er gældende for regnskabsåret 2019, implemente-

ret IFRS 16, og derved er det en konkret vurdering af den effekt som IFRS 16, har haft på deres regn-

skab. Analysen af Finnair anvendes derfor som et mere konkret eksempel på effekten i opgaven.  

Konsekvensberegning for Norwegian og SAS samt den efterfølgende analyse indeholder derfor en vis 

grad af usikkerhedselement i forhold til nøjagtigheden. Det er dog min vurdering, at denne grad af 

usikkerhed ikke har en væsentlig betydning for regnskabsbrugeren, hvormed analysen stadig giver et 

retvisende billede at den effekt, IFRS 16 har på regnskabet. Analysen vurderes således stadig at over-

holde IAS’ krav om, at årsrapporten skal foreligge et retvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling.124 

7.1.2 Finansielle leasingkontrakter  

Hvad angår de anvendte regnskaber antages det, at de gældende kontrakter, der indregnes som finan-

sielle leasingkontrakter, skal behandles på samme måde i den nye standard IFRS 16, som de blev un-

der den gamle standard IAS 17. Den effekt, som de nuværende aftaler er indregnet efter med IAS 17, er 

vurderet til at være begrænset, hvilket er omtalt tidligere i opgaven. Det skyldes, at det primært er æn-

dringen i forhold til den gældende revurdering af leasingperioden, som har en effekt på forpligtelsen. 

Udover denne begrænsede betydning, er det ikke et krav, at der i årsrapporten er oplysninger om, 

hvorvidt denne effekt vil have betydning for de finansielle kontrakter i forhold til den nye standard 

IFRS 16, og derfor er det ikke omtalt i selskaberne rapportering. Det har derfor ikke været muligt at 

vurdere denne indflydelse i opgaven, da det vil give for store udsving i forhold til, hvad der vil være rig-

tigt og forkert, og derved svække konklusionens validitet i opgaven. Analysen fokuserer derfor på de 

operationelle leasingaftalers indflydelse.  

7.1.3 Forudsætninger for analysen   

For at kunne udarbejde analysen for de udvalgte selskaber er der opstillet følgende forudsætninger til 

konsekvensanalysen: 

- Det antages, at virksomheder har den fulde brugsret til aktiverne, og at de opfylder de gæl-

dende betingelser efter IFRS 16 i forhold til indregningen og måling af leasingaktiverne  

- Der tages i analysen ikke hensyn til elementer af servicekontrakter samt mulige optioner i lea-

singkontrakterne, da informationen ikke er tilgængelig i selskabernes årsrapport, og jeg således 

ikke har mulighed for at forholde mig til det. 

- Det antages, at de leasingkontrakter, som er oplyst i årsrapporterne, er over 12 måneder, og 

derfor skal indregnes ifølge IFRS 16. Der tages således ikke hensyn til undtagelsesreglen.  

- Der tages heller ikke hensyn til low-value leasingaftaler.  

- Det forudsættes, at de indregnede aktiver afskrives lineært over levetiden. 

- For de operationelle leasingkontrakter antages det, at aktivet samt passivet ved implemente-

ringstidspunktet udgør 100 % af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.  

- Analysen gennemgår ikke de skattemæssige konsekvenser ved implementering af IFRS 16, da 

det vil kræve adgang til den selskabets skattemæssig opgørelse, som ikke er offentligt tilgænge-

lige data. 

                                                        
124 IAS 1, afsnit 15 
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- Pengestrømsopgørelsen vil ikke blive berørt i analysen.  

Konsekvensanalysen vil give et analytisk overblik over de konsekvenser som IFRS 16 medfører, herun-

der virksomheden balance, resultatopgørelse, samt udvalgte nøgletal.  

7.2 Analyse af SAS  

7.2.1 Introduktion af SAS    

Scandinavian Airlines System, bedre kendt som SAS, blev grundlagt i 1946 af en sammenslutning af 

Det Danske Luftfartsselskab, Det Norske Luftfatselskap og Svensk Interkontinetal Lufttrafisk AB.125 

Sammenslutningen skulle bidrage til at få det skandinaviske folk ud på de længere rejser, hvorfor kon-

sortiets samarbejde i starten kun vedrørte interkontinentale ruter. Sammenslutningens første rute gik 

fra Stockholm til New York 

I 1948 udvider konsortiet sine rejser, og derved bliver European SAS oprettet, så der nu også indgår 

europæiske ruter. 

I 1951 ophører de tre nationale selskaber med at virke som selvstændige luftfartsselskaber, hvorved 

SAS overtager alle deres aktiviteter. I samme år begynder selskabet at drive international rejseaktivi-

tet.  

7.2.2 SAS – operationelle leasingforpligtelser    

I årsrapporten for regnskabsåret 2019 fremgår SAS’ operationelle leasingforpligtelser til en samlet 

værdi på 28.723 mio. SEK.126 Dermed udgør de operationelle leasingkontrakter ca. 84 % af den totale 

balancesum.  

Tabellen nedenfor viser oplysningerne fra SAS’ årsrapport og deres forfaldstidspunkt.  

Tabel 4: Leasing commitments, SAS årsrapport 2019 s. 115 

 

Som det kan ses at ovenstående tabel, deler SAS deres operationelle leasingydelser op i grupperne Air-

craft, Properties og Machinery and equitment. Opdelingen viser, at hovedparten af deres operationelle 

leasingkontrakter vedrører fly. Flyene udgør samlet 81 % af den samlede forpligtelse, hvorved ejen-

domme, maskiner og anden driftsmateriel udgør de resterende 19 %. Det er ifølge IFRS 16 et krav, at 

aktiverne afskrives over brugstiden127, hvorved vi må antage, at kontrakterne løber over de seks år, 

                                                        
125 https://scandinaviantraveler.com/dk/fly/sas-bliver-70-ar-det-skal-fejres 
126 SAS Annual and substainability report FY 2019, side 115 
127 IFRS 16, afsnit B31 
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som leasingforpligtelsen herover er præsenteret som, hvorfor brugstiden ligeledes er fastsat til den 

gældende kontraktperiode. 

7.2.3 SAS – estimering af leasingforpligtelse      

Det er ud fra den ovenstående noteoplysning muligt at estimere leasingforpligtelsen i balancen ud fra 

de antagelser samt forudsætning, som det er udarbejdet forud analysen.  

Da SAS allerede i deres note har oplyst, hvornår ydelserne forfalder indenfor de gældende financial 

years (dvs. pr. år), er det ikke nødvendigt for analysen at estimere et muligt lineært fald over de for-

skellige perioder.  

De fremtidige minimumsydelser, som fremgår af noten, skal tilbagekontores, så der beregnes en nu-

tidsværdi. For at beregne nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten. Årsrapporten 

for SAS 2019 indeholder ikke oplysninger om en mulig rentesats for deres indregnede leasingkontrak-

ter. I stedet skal der anvendes en alternativ lånerente. Jeg har i denne analyse valgt at anvende den 

rente, som SAS selv har anvendt i deres årsrapport i forbindelse med deres nedskrivningstest – nemlig 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) som diskonteringselement.128  

WACC er et udtryk for de gennemsnitlige kapitalomkostninger svarende til de omkostninger, der er 

forbundet med at fremskaffe kapital til virksomheden. Der kunne ligeledes have været anvendt andre 

alternative rentesatser i form af den gældende markedsrente fra nationalbanken eller en rentesats i 

forhold til SAS finansielle omkostninger sammenholdt med den rentebærende gæld. Jeg har dog vur-

deret, at det giver et mere retvisende billede at anvende den alternative rente, som SAS selv har oplyst 

i deres årsrapport. Derfor anvendes WACC til at beregne nutidsværdien.  

Som vist i tabellen nedenfor, er de leasingydelser, der i SAS’ årsrapport var oplyst under note 34, ble-

vet tilbagediskonteret over de seks år med den alternative lånerente, som i dette tilfælde var 9,99 %. 

Det giver en samlet nutidsværdi på 20.315 mio. SEK af de ikke-indregnede leasingforpligtelser i års-

rapporten. Denne værdi skal indregnes i balancen både som et leasingaktiv og en leasingforpligtelse 

efter de gældende indregningskriterier i henhold til IFRS 16. 

Tabel 5: 

 

                                                        
 
128 SAS Annual and substainability report FY 2019, side 97 



 50  
 

7.2.4 SAS – påvirkning af primo balance ved implementering  

Tabel 5 i afsnit 7.2.3 viste, at den samlede påvirkning på balance af ikke-indregnet leasingkontrakter 

ville være 20.315 mio. SEK. Nedenfor er indregnet denne totale forpligtelse på selskabets aktiver samt 

forpligtelser, så de nu påvirker primo balancen for regnskabsåret. SAS har i deres årsrapport grupperet 

deres operationelle leasingaktiver til fly, bygninger og maskiner samt udstyr.  

I årsrapporten for deres aktiver har bygning og fly deres egen linjen. Dog kan maskiner samt udstyr 

ligge under flere mulige grupperinger under tangible fixed assets. Det er vurderet at det ikke har nogen 

væsentlig betydning for analysen, om der fortages en forholdsmæssig fordeling eller ej. Desuden vil 

sådan en fordeling ikke være retvisende, da årsrapporten ikke indeholder oplysninger, der kan danne 

grundlag for sådan en fordel, hvorfor den regnskabsmæssige ændring for grupperingen af maskiner og 

udstyr samlet præsenteres under other equitment and vehicles.  

Tabel 6: 
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Tabel 7: 

  

      

Som det kan ses af ovenstående bilag tabel 6 og 7, så har indregningen af de operationelle leasingkon-

trakter en væsentlig betydning for de materielle anlægsaktiver, som opnår en stigning på 166 %. SAS 

vil yderligere få en stigning på 18 % i de kortfristede gældsforpligtelser, samt en stigning på 147 % af de 

langfristede forpligtelser. Det skyldes, at selskabets forpligtelser skal opgøres i både en lang- og kort-

fristet gæld, hvor den kortfristede del præsenterer de forpligtelser, som selskabet skal betale indenfor 

det kommende år. Derudover sker der en samlet stigning på 69 % af den totale balancesum, hvilket må 

konkluderes at være en væsentlig effekt på selskabet balance.  

7.2.5 SAS – påvirkning af resultatopgørelsen  

For at kunne sammenligne den regnskabsmæssige påvirkning af resultatopgørelsen har jeg valgt at re-

formulere resultatopgørelsen, da det vurderes at give et bedre sammenligningsgrundlag med de andre 
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virksomheder i analysen. Resultatopgørelsen er reformuleret, så der nu fremgår nøgletallet EBITDA, 

som anvendes senere i opgaven. 

Nedenfor har jeg estimeret årets afskrivninger og renteomkostninger på baggrund af den beregnede 

primo leasingforpligtelse. Tabel 8 viser, de renter jeg har beregnet for regnskabsåret. Som vist i tabel-

len, vil SAS i år 0 få en leasingrente på 2.029 mio. SEK. Denne rente skal indregnes under finansielle 

omkostninger i deres resultatopgørelse. 

Tabel 8: 

 

Derudover skal virksomheden nu afskrive på de aktiverede leasingaktiver, som tidligere var indregnet 

som operationelle leasingkontrakter. Tabel 9 nedenfor viser betydningen heraf for årets afskrivninger: 

Tabel 9: 

 

Som nævnt under forudsætninger for analysen, antages det, at brugstiden er seks år på leasingakti-

verne. Derfor er aktiverne blevet afskrevet lineært over denne seksårig periode i beregningerne. Det 

giver en regnskabsmæssig effekt på 3.386 mio. SEK fordelt på fly, bygninger og andre driftsmidler. Der 

vil i resultatopgørelsen være en reduktion af de eksterne omkostninger på 4.663 mio. SEK svarende til 

den ydelse, der ville have været indregnet i resultatopgørelsen. Jeg har som nævnt yderligere reformu-

leret resultatopgørelsen for at opnå et bedre sammenligningsgrundlag for virksomhedernes nøgletal. 

SAS’ driftsomkostninger er derved blevet reformuleret, så direkte og eksterne omkostninger fremgår af 

resultatopgørelsen. Det giver samlet set følgende effekt på resultatopgørelsen: 
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Tabel 10: 

 

Som vist i ovenstående tabel, påvirkes SAS’ resultatopgørelse flere steder.  

EBIDTA opnår et forbedret resultat på 4.663 mio. SEK, hvilket skyldes fjernelse af de leasingomkost-

ninger, som tidligere fremgik som en del af selskabets samlede omkostningerne. EBITA får således 

samlet en positiv stigning på 151 %.  

EBIT bliver også positivt påvirket og stiger med 1.227 mio. SEK svarende til en stigning på 110 %. År-

sagen hertil afledes direkte fra EBIDTA, selvom der er indregnet yderligere afskrivninger på samlet 

3.386 mio. SEK.  

EBT påvirkes negativt og falder samlet set med 752 mio. SEK. Derved bliver selskabets tidligere posi-

tive resultat før skat på 794 mio. SEK væsentlig forringet til 42 mio. SEK svarende til et samlet tab på 

95 %. Det skyldes, at aktivernes amoritiseringsplan for gælden betyder, at renterne er størst i starten, 

og derved har en væsentlig indflydelse i år et, men senere falder i takt med afdragene.  

I ovenstående gennemgang af resultatopgørelsen er der ikke regnet på den skattemæssige effekt, som 

IFRS 16 vil have på selskabets resultatopgørelse. Det skyldes, at der allerede er taget forbehold for 

dette under forudsætningerne for analysen. De skattemæssige konsekvenser gennemgås derfor ikke.  

Effekten i resultatopgørelsen påvirker naturligvis også ultimo balancen, hvilket giver reguleringen som 

kan ses i bilag 4 og 5, når IFRS 16 er implementeret, og derved vil virksomhedens ultimo balance blive 

præsenteret som: 



 54  
 

7.2.6 SAS – nøgletalsanalyse  

I tabellen nedenfor ses udvalgte nøgletal for SAS gældende for indregning efter IAS 17 og IFRS 16, som 

vil blive gennemgået nedenfor. 

Tabel 11: 

 

7.2.6.1 SAS – Soliditetsgrad  

Virksomhedens soliditetsgrad er et udtryk deres finansielle styrke og er derved et nøgletal, der kan 

danne et overblik over, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, som er placeret i fremmedkapital i 

forhold til virksomhedens egenkapital. Soliditetsgraden viser med andre ord, hvor stærk virksomhe-

den vil stå overfor en mulig krise.  

SAS’ soliditetsgrad er faldet fra 15,79 % til 9.07 % svarende til et fald på 43 % (6,73 procentpoint). Fal-

det skyldes en negativ påvirkning af indregningseffekten af IFRS 16, da selskabets balance er steget 

væsentligt grundet manglende indregning i balancen af de tidligere operationelle leasingkontrakter, 

samt at der skulle fortages en regulering af virksomhedens egenkapitalen. At SAS’ soliditetsgrad vil 

være på 9,07 % betyder, at ca. 91% af virksomhedens aktiver er finansieret af fremmedkapital. Det er 

en tommelfingerregel, at en solid virksomhed forventeligt vil have en soliditetsgrad på 30-40 %, hvor-

ved SAS’ soliditetsgrad ligger på et meget lavt niveau.   

7.2.6.2 SAS – Overskudsgrad   

Virksomhedens overskudsgrad er steget fra 2,49 % til 5,23 % svarende til en stigning på 110 % (2,73 

procentpoint). Stigningen skal ses i sammenhæng med den besparelse, SAS har haft på resultatet før 

de finansielle poster, og derved et markant forbedret EBITDA resultat. Ændringen er således medvir-

kende til, at virksomheden genererer et større overskud ud fra deres omsætning.  

7.2.6.3 SAS – EBITDA-margin 

EBITDA-margin viser virksomhedens driftsresultat i procent af den generede omsætning. Her er der 

sket en stigning fra 6,61 % til 16,59 % svarende til en stigning på 151 % (9,98 procentpoint), hvilket er 

en markant stigning for SAS. Stigningen er en direkte effekt af de leasingomkostninger, der tidligere 

fra præsenteret i resultatopgørelsen.  

7.2.6.4 SAS – Egenkapitalforrentning  

Virksomhedens egenkapitalforrentning falder fra 14,78 % til 0,9 % svarende til et fald på 94 % (13,88 

procentpoint). Det skyldes, at årets resultat påvirkes negativt af IFRS 16, da SAS går fra et EBT på 794 

mio. SEK efter IAS 17, mens de efter den indregnet effekt af IFRS 16 kun har et EBT på 42 mio. SEK. 
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Effekten er størst i første implementeringsår, hvorefter den gerne skulle blive udlignet over leasingpe-

rioden.   

7.2.6.5 SAS – Likviditetsgrad  

Selskabets likviditetsgrad er faldet fra 77,61 % til 65,13 % svarende til et fald på 16 % (12,48 procentpo-

int). Faldet skyldes især indregningen af de kortfristede leasingforpligtelser, som har en negativ indfly-

delse på likviditeten i selskabet. Nøgletallet indikerer, hvor god en betalingsevne virksomheden har, og 

derved hvor likvide SAS er til at betale deres kortfristede gældsposter. Indregningen af IFRS 16 har 

dermed forværret selskabets likviditetsgrad, som indirekte kan have en indflydelse på regnskabsbru-

gerne, der kunne have interesse i at investerer i selskabet.   

7.2.6.6 SAS – Aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor god et selskab er til at genere omsætning i forhold til, 

hvor mange penge de har bundet i aktiver – dvs. hvor mange gange et selskab får en investering igen. 

For SAS har IFRS 16 haft den betydning, at aktivernes omsætningshastighed er gået fra 1,37 gange til 

0,92 gange svarende til et fald på 33 % (0,46 procentpoint). Nøgletallet betyder, at for hver krone SAS 

investerede i aktiver inden implementeringen af IFRS 16, fik de denne krone 1,37 gange igen. Efter im-

plementeringen af IFRS 16 får SAS dog kun hver krone 0,92 gange igen. SAS er med andre ord blevet 

dårligere til at skabe omsætning for de investerede aktiver, hvilket skyldes den markante stigning i de 

materielle anlægsaktiver ved indregningen af leasingkontrakterne.  

7.2.6.7 SAS – Afkastningsgrad  

Virksomhedens afkastningsgrad er positivt påvirket ved indregningen af IFRS 16, da renteelementet 

for leasingaftalen ikke påvirker EBIT. De afskrivninger, som et blevet tilført de aktiverede aktiver, er 

mindre end den leasingydelse, som tidligere har været indregnet, og derved har EBIT for perioden æn-

dret sig positivt. I SAS’ tilfælde har det betydet, at afkastningsgraden er steget fra 3,43 % til 4,8 % sva-

rende til en stigning på 40 % (1,37 procentpoint). Afkastet viser derfor, at SAS tjener penge på sine lea-

singaktiver. Derved vil en investering i SAS skabe en profit på 4,8 % ud fra den investeret kapital.  

7.2.7 SAS – resultat af konsekvensanalysen for SAS  

Ovenstående konsekvensanalysen af implementeringen af IFRS 16 for SAS viser overordnet set, at sel-

skabets nøgletal forværres samtidig med, at der fremkommer en markant stigning i selskabets balance 

på 49,77 % ved ultimo tallene for 2019. Det er derfor min vurdering, at en regnskabsbruger sagtens 

kan få et andet billede af virksomhedens finansielle stilling før og efter indregningen af IFRS 16, da det 

giver en markant stigning i selskabets gældsforpligtelser. Det er sket på trods af virksomheden ikke har 

ændret sig operationelt – det er alene regnskabsmæssige tal, som har ændret sig. For en uerfaren regn-

skabsbruger vil det muligvis have den betydning, at man ikke vil have den samme lyst til at investere i 

selskabet grundet disse markante ændringer. Dog er det min vurdering, at en erfaren regnskabsanaly-

tiker eller investor vil nå frem til samme konklusion både før og efter implementering af IFRS 16, da de 

alt andet lige bør have taget forbehold for disse konsekvenser.  

Implementeringen af IFRS 16 har således en stor betydning for præsentationen af de regnskabsmæs-

sige tal i årsrapport for enkelte områder, herunder materielle anlægsaktiver samt de indregnet leasing-

forpligtelser, som i årsrapporten får deres egen regnskabslinjen under gældsforpligtelser.  
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7.3 Analyse af Norwegian   

7.3.1 Introduktion af Norwegian 

Norwegian Air Shuttle, bedre kendt som Norwegian, er et norsk lavprisflyselskab, der blev etableret i 

år 1993, som sidenhen har vokset sig til et af de største lavprisselskaber i verden med cirka 11.000 

medarbejdere og ca. 500 ruter til over 150 rejsemål i hele verden. Selvom selskabet blev etableret ni år 

tidligere, var det først i år 2002, at Norwegian påbegyndte indenrigsruter i Norge. Selskabet blev i 

2003 børsnoteret på børsen i Oslo. 

Selskabet har senest i år 2019 vundet prisen som Europas bedste lavprisselskab.129 

7.3.2 Norwegian – operationelle leasingforpligtelser   

I årsrapporten for 2018 fremgår Norwegians operationelle leasingforpligtelser, jf. note 12. Selskabet 

har samlet set leasingforpligtelser på 41.289,7 mio. NOK fordelt på fly, biler, bygninger og teknisk ma-

teriale. Ud af en balance på 55.985,3 mio. NOK udgør de operationelle leasingkontrakter derved ca. 74 

% af den totale balancesum.  

Tabellen nedenfor viser forfaldsperioden samt leasingydelse for de operationelle leasingforpligtelser 

fra Norwegians årsrapport.  

Tabel 12: Operationelle leasingforpligtelser, Norwegian

 

Som vist i ovenstående tabel, har Norwegian delt deres operationelle leasingydelser op i grupperne air-

craft, cars, property og technical equiment, Opdelingen viser, at størstedelen af deres leasingforpligtel-

ser er indenfor fly-segmentet, som også må vurderes at være det primære aktiv for virksomhedens ho-

vedaktivet. Selskabet leasingforpligtelse til fly udgør samlet 96 % af den samlede forpligtelse. Det er 

ifølge IFRS 16 et krav, at aktivernes afskrives over brugstiden, hvorved det antages, at kontrakterne 

løber over de seks år, som leasingforpligtelsen herover er præsenteret som, hvorfor brugstiden ligele-

des er fastsat til den gældende periode.  

7.3.3 Norwegian – estimering af leasingforpligtelse  

Baseret på ovenstående noteoplysninger, som er defineret for perioderne indenfor 1 år, mellem 1 og 5 

år, og efter 5 år, er jeg grundet efterfølgende beregning nødt til at forudsætte, at der sker et lineært for-

fald med lige store ydelser for årene, der er præsenteret i perioden mellem 1 og 5 år, hvilket skyldes 

beregningen af nutidsværdien for leasingforpligtelsen. Det skyldes, at minimumsleasingydelserne skal 

tilbagediskonteres, så der bliver beregnet en nutidsværdi. Forudsætning skyldes mangel på oplysning i 

                                                        
129 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/ 
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Norwegians årsrapport. Dog er det min vurdering, at den forholdsmæssige opgørelse ikke har væsent-

lig betydning for den endelige konklusion af effekten ved implementering af IFRS 16.  

For at kunne beregne nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten. Årsrapporten for 

Norwegian 2018 indeholder ikke oplysninger om en mulig rentesats for deres indregnet leasingkon-

trakter. Derfor skal der anvendes en alternativ lånerente i analysen. Jeg har igen valgt at anvende 

samme rente, som Norwegian selv har anvendt i deres årsrapport i forbindelse med deres nedskriv-

ningstest, hvor de – ligesom SAS – har benyttet WACC som diskonteringselement.130 Igen er det vur-

deret, at det giver et mere retvisende billede at anvende den alternative rente, som Norwegian selv har 

oplyst i deres årsrapport, hvorfor WACC anvendes til at beregne nutidsværdien.  

Tabel 13: 

 

I tabel 15 ovenfor er de oplyste leasingydelser tilbagediskonteret over en seksårig periode med en alter-

nativ lånerente, som i dette tilfælde er på 7,9 %. Dette giver en samlet nutidsværdi på 30.188 mio. 

NOK af de ikke-indregnede leasingforpligtelser i årsrapporten. Som i tilfældet med SAS skal denne nu-

tidsværdi indregnes i balancen, både som et leasingaktiv og en leasingforpligtelse efter de gældende 

indregningskriterier i henhold til IFRS 16. 

7.3.4 Norwegian – påvirkning af primo balance ved implementering  

Tabel 15 i afsnit 7.3.3 viste, af den samlede påvirkning på balance af ikke-indregnet operationelle lea-

singkontrakter ville være på 30.188 mio. NOK. Nedenfor har jeg indregnet denne totale forpligtelse på 

selskabets aktiver samt forpligtelser for primo balancen.  

Norwegian havde i deres årsrapport grupperet deres operationelle leasingaktiver til fly, bygninger, og 

teknisk udstyr.  

I årsrapporten for deres aktiver fremgår det, at fly, bygning og tekniske maskiner allerede havde deres 

egen linjen i årsrapporten. De operationelle leasingkontrakter vedrørende selskabets biler er i analysen 

grupperet under equitment and fixtures, da det er den placering, der giver mest mening i forhold til 

præsentationen af balancen.  

 

                                                        
130 Norwegian annual report 2018, s. 45 
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Tabel 14: 
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Tabel 15: 

 

Som vist i ovenstående tabel 16 og 17, har indregningen af de operationelle leasingkontrakter en væ-

sentlig betydning for de materielle anlægsaktiver, som opnår en stigning på 88 %. Norwegian vil yder-

ligere få en stigning på 25 % i de kortfristede gældsforpligtelser samt en stigning på 104 % af de lang-

fristede forpligtelser. Som i tilfældet med SAS skyldes det, at selskabets forpligtelser skal opgøres i en 

lang- og kortfristet gæld, hvor den kortfristede del præsentere de forpligtelser, som selskabet skal be-

tale indenfor det kommende år. Derudover sker der en samlet stigning på 69 % af den totale balance-

sum, hvilket må konkluderes at være en væsentlig effekt på selskabet balance.  
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7.3.5 Norwegian – påvirkning af resultatopgørelsen 

Som i tilfældet med SAS har jeg igen valgt at reformulere resultatopgørelsen, da det vurderes at give et 

bedre sammenligningsgrundlag med de andre virksomheder i analysen. Den reformulerede del er pri-

mært operational expsenses, som kan ses i Norwegians årsrapport131 note 5. 

For Norwegians resultatopgørelse har det haft den betydning, at der nu fremgår nøgletallene EBITDA, 

EBIT og EBT, hvilket ikke tidligere var gældende ud fra den offentliggjorte årsrapport. Jeg har herun-

der estimeret årets afskrivninger og renteomkostninger på baggrund af den beregnede påvirkning af 

den estimerede leasingforpligtelse primo for regnskabsåret 2018.  

Effekten i resultatopgørelsen består af de omkostninger, som herefter bliver klassificeret på en anden 

måde efter indregningen af IFRS 16 og ikke IAS 17, samt den omkostningsfordeling der sker over tid. 

Ændringen sker ved, at de operationelle leasingomkostninger tidligere blev indregnet under andre 

eksterne omkostninger, og derved ville indgå i nøgletallet EBITDA, mens omkostninger efter den nye 

regnskabsstandard IFRS 16 i stedet for består af afskrivninger og renter, som derved ikke indgår i 

EBITDA. 

Det betyder, at omkostningerne ved indregning af IFRS 16 vil være størst i det første år af leasingperio-

den, fordi renteforpligtelsen vil være størst her, da virksomheden ikke har afdraget så meget på selve 

leasingforpligtelsen.  

I tabellen nedenfor er årets afskrivninger og renteomkostninger estimeret på baggrund af den bereg-

nede primo leasingforpligtelse. Tabellen viser, de renter jeg har beregnet for regnskabsåret. Beregnin-

gen har betydning for Norwegians finansielle omkostninger, da der nu skal indringes en rente fra lea-

singomkostningerne på 2.385 mio. NOK.  

Tabel 16: 

 

 

 

                                                        
131 Norwegian annual report 2018, s. 24 
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Derudover skal virksomheden nu afskrive på de aktiverede leasingaktiver, som tidligere var indregnet 

som operationelle leasingkontrakter. Tabel 19 nedenfor viser, hvilken betydning det har for årets af-

skrivninger: 

Tabel 17: 

 

Under forudsætningerne for analysen blev det antaget, at brugstiden er seks år på leasingaktiverne, 

hvormed aktiverne i beregningen er afskrevet lineært over denne seksårige periode. Det giver en regn-

skabsmæssig effekt på 5.031 mio. NOK fordelt på fly, bygninger, biler og teknisk udstyr.  

Der vil i resultatopgørelsen være en reduktion af de eksterne omkostninger på 6.510 mio. NOK sva-

rende til den beregnede årlig ydelse, der ville have været indregnet i resultatopgørelsen.  

Tabellen nedenfor viser, hvilken effekt ovenstående har haft på resultatopgørelsen: 

Tabel 18: 
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Som vist i tabellen ovenfor, påvirkes Norwegians resultatopgørelse flere steder.  

EBIDTA opnår et forbedret resultat på 6.510 mio. NOK grundet fjernelse af de leasingomkostninger, 

der tidligere fremgik som en del af selskabets samlede omkostningerne. Det betyder, at EBITDA sam-

let får en positiv stigning på 317 %.  

EBIT bliver også positivt påvirket og stiger med 1.479 mio. NOK svarende til en stigning på 40 %. År-

sagen hertil afledes direkte fra EBIDTA, selvom der er indregnet yderligere afskrivninger på samlet 

6.698,9 mio. NOK.  

EBT påvirkes negativt, idet det samlede resultat falder med 906 mio. NOK hvormed selskabets EBT 

for perioden bliver minus 3.396,3 mio. NOK. Det skyldes, at aktivernes amoritiseringsplan for gælden 

betyder, at renterne er størst i starten og derved har en væsentlig indflydelse i år et, men senere falder i 

takt med afdragene og derved vil de finansielle omkostninger de kommende år falde.   

Som i tilfældet med SAS er der i ovenstående ikke regnet på den skattemæssige effekt, som IFRS 16 vil 

have på selskabets resultatopgørelse. Det skyldes som nævnt, at der er taget forbehold for dette under 

forudsætningerne for denne analyse.  

Effekten i resultatopgørelsen påvirker igen ultimo balancen, hvilket giver reguleringen som kan ses i 

bilag 6 og 7 når IFRS 16 er implementeret. 

7.3.6 Norwegian – nøgletalsanalyse  

I tabellen nedenfor er der beregnet udvalgte nøgletal for Norwegian gældende for indregning efter IAS 

17 og IFRS 16. Nøgletallene gennemgås enkeltvis nedenfor. 

Tabel 19: 

 

7.3.6.1 Norwegian – Soliditetsgrad  

Virksomhedens soliditetsgrad er faldet fra 3,04 % til 0,98 % svarende til et fald på 68 % (2,06 procent-

point). Virksomhedens finansielle styrke er således faldet som følge af implementeringen af IFRS 16, 

hvilket indikerer, at virksomhedens aktiver primært er finansieret via fremmedkapital.  

Faldet skyldes primært implementering af leasingforpligtelsen for de operationelle leasingkontrakter, 

der gjorde, at selskabet samlede forpligtelser (herunder både kort- og langfristet gæld) steg med 48 %. 
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Norwegians soliditetsgrad ligger ligesom SAS’ lavt i forhold til tommelfingerreglen, der som nævnt til-

siger en soliditetsgrad på 30-40 %.  Norwegian vil derfor kunne komme i økonomiske problemer, hvis 

der skulle komme en økonomisk krise.  

7.3.6.2 Norwegian – Overskudsgrad   

Virksomhedens overskudsgrad er steget fra -9,24 % til -5,57 % svarende til en stigning på 40 % (3,67 

procentpoint). Stigningen skyldes den besparelse, Norwegian har haft på resultatet før finansielle po-

ster og derved et markant forbedret EBITDA resultat. Ændringen skyldes, at leasingydelserne ikke 

indregnes under andre eksterne omkostninger efter IFRS16, omkostningerne præsenteres i stedet un-

der andre finansielle oplysninger i årsrapporten, herunder afskrivninger og finansielle omkostninger. 

Ændringen påvirker således Norwegians overskudsgrad positivt, selvom at denne stadig negativ, og 

virksomheden derved ikke formår at genererer et overskud ud fra deres omsætning. Det er således no-

get alle virksomheder bør tage med i deres overvejelser, når man som virksomhed ikke kan skabe proft 

af ens primære aktivitet.  

7.3.6.3 Norwegian – EBITDA-margin 

Hvad angår EBITDA-marginen er der sket en markant ændring for Norwegian, idet selskabet er gået 

fra en EBITDA-margin på -5,1 % til 11,07 % svarende til en stigning på 317 % (16,17 procentpoint). 

Stigningen er en direkte effekt af de leasingomkostninger, der tidligere var præsenteret i resultatopgø-

relsen, samt at virksomhedens afskrivninger og finansielle omkostninger fra implementeringen af 

IFRS 16 ikke er en del af dette nøgletal.   

7.3.6.4 Norwegian – Egenkapitalforrentning  

Norwegians egenkapitalforrentning var allerede inden implementeringen af IFRS 16 negativ, men æn-

dringen har forværret dette nøgletal markant. Egenkapitalforrentningen er gået fra -146,11 % til -

425,25 % svarende til et fald på 191 % (279,14 procentpoint). Faldet er en direkte effekt af den negative 

påvirkning, som IFRS 16 har haft på resultatopgørelsen og egenkapitalen. Mens selskabet inden ind-

regning af IFRS 16 havde et negativt EBT på 2.490,4 mio. NOK, har de efter indregningen af IFRS 16 

fået et negativt resultat på 3.396,3 mio. NOK. Faldet i resultatet har sammen med førstegangsindreg-

ning af IFRS 16 under egenkapitalen medvirket til, at nøgletallet er faldet markant. Det er dog vigtigt 

at bemærke, at denne effekt er størst for dette nøgletal i implementeringsåret, hvorefter det gerne 

skulle blive udlignet over aktivernes leasingperiode.  

7.3.6.5 Norwegian – Likviditetsgrad  

Selskabets likviditetsgrad er faldet fra 77,61 % til 65,13 % svarende til et fald på 16 % (12,48 procentpo-

int). Faldet skyldes især indregningen af de kortfristede leasingforpligtelser, som derved har en negativ 

indflydelse på likviditeten i selskabet. Ligesom ved SAS har indregningen af IFRS 16 altså forværret 

Norwegians betalingsevne og likviditetsgrad, hvilket indirekte kan have en indflydelse på regnskabs-

brugernes interesse i at investere i selskabet.   

7.3.6.6 Norwegian – Aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed er gået fra 0,72 gange til 0,5 gange svarende til et fald på 3 1% (0,22 

procentpoint). Det betyder, at for hver krone Norwegian har investeret i aktiver inden implementerin-

gen af IFRS 16, fik de denne krone 0,72 gange igen. Efterimplementeringen af IFRS 16 vil Norwegian i 
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stedet kun få 0,50 gange igen for hver krone investeret. Norwegian er således – ligesom SAS – blevet 

dårligere til at skabe omsætning for de investerede aktiver, hvilket igen skyldes den markante stigning 

i de materielle anlægsaktiver som afledt effekt af IFRS 16.  

7.3.6.7 Norwegian – Afkastningsgrad  

Norwegians afkastningsgrad er blevet påvirket positivt ved indregningen af IFRS 16, da renteelementet 

for leasingaftalen ikke påvirker EBIT. De afskrivninger som et blevet tilført de aktiveret aktiver, er 

mindre end den leasingydelser som tidligere har været indregnet, og derved har EBIT for perioden æn-

dret sig positivt. Konkret er afkastningsgraden steget fra -6,65 % til -2,76 % svarende til en stigning på 

58 % (3,38 procentpoint). Afkastningsgraden er dog fortsat negativ for Norwegian, hvormed virksom-

heden generer et negativt afkast på den investerede kapital.  

7.3.7 Norwegian – resultat af konsekvensanalyse for Norwegian    

Gennemgangen af konsekvensanalysen for Norwegian indikerer, at selskabet allerede inden imple-

mentering af IFRS 16ikke leverede de bedste nøgletal ud fra virksomhedens finansielle stilling. Her er 

blandt andet egenkapitalens forrentning negativ, hvilket afspejles ved, at virksomheden for året har 

generet et negativt resultat.  

Ved implementering af IFRS 16 er effekten ligeledes, at de fleste nøgletal, som har været med i denne 

opgaves analyse, forværres. De mest markante ændringer ses i egenkapitalens forretning og virksom-

hedens soliditetsgrad. Dog er der også enkelte nøgletal, som IFRS 16 har en positiv effekt på, men 

grundet virksomhedens finansielle stilling inden implementering, er disse nøgletal dog stadig i den 

lave ende a,f hvad man som regnskabsbrugere kunne have forventet af et selskab, som man om muligt 

ville investerer sine penge i.  

Selskabet balance er samlet set steget med 44,93 % som følge af implementeringen af IFRS 16, hvorved 

dette også har givet en markant stigning i virksomhedens finansielle gældsforpligtelser, som ved effek-

ten af IFRS 16 er steget med 48,01 %. Ligesom ved SAS er disse ændringer sket, selvom Norwegian 

ikke operationelthar gennemgået nogle ændringer, men alene har foretaget en regnskabsmæssig im-

plementering af IFRS 16.  

For et selskab der i forvejen leverer et underskud for regnskabsåret, har IFRS 16 ikke en positiv ind-

virkning på selskabet finansielle stilling. Ved et negativt resultat skal der ikke væsentlige ændringer til, 

før tallene ser markant værre ud, end de er, da et børsnoteret selskab altid som minimum gerne vil le-

vere et positivt resultat for sine investorer.132 Ligesom ved SAS er det dog ikke min vurdering, at æn-

dringen vil være markant for den erfarne regnskabsanalytiker eller investor, da det må antages, at de 

allerede har disse mulige bevægelser med i deres analyser. Men for den private investorer, der ikke har 

den største erfaring med aktieinvestering, vil implementering af IFRS 16 forventeligt give en anden 

vurdering af Norwegians finansielle stilling grundet de tidligere nævnte effekter, som IFRS 16 har af 

indflydelse å regnskabet.   

                                                        
132 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/ 
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7.4 Analyse af Finnair 

7.4.1 Introduktion af Finnair 

Finnair blev grundlagt i 1923 under navnet Aeor og er derved et af verdens ældste flyselskaber og det 

største flyselskab i Finland. I 1953 begyndte Aeor at bruge navnet Finnair i deres marketing, som siden 

1968 har været selskabet officielle navn. Finnair har over 100 flydestinationer i hele verden. Virksom-

heden er børsnoteret på Hasdaq Helsinki Stock Exchange133.  

7.4.2 Finnair – Oplysninger om IFRS 16 i årsrapporten    

I modsætning til SAS og Norwegian har Finnair pr. 1 januar 2019 implementeret IFRS 16 og har i års-

rapporten for 2019 beskrevet konsekvenserne af implementering, hvor de også oplyser, at det er sket 

med fuld tilbagevirkende kraft inklusiv tilpasning af sammenligningstal.134  

Finnair har i årsrapporten noteret, hvilken effekt IFRS 16 har haft på deres regnskabstal. 

For at udarbejde analysen for Finnair har jeg for årsrapporten 2019 valgt at bruge sammenligningstal-

lene for 2018, der indeholder tilpasningen grundet den indregnet effekt af IFRS 16. Disse tal vil jeg 

herefter sammenholde med årsrapporten for 2018, hvor jeg har regnskabstallene pr. 31.12.18 uden 

indregnet IFRS 16. Analysen giver derfor et konkret billede af den regnskabsmæssige effekt, som im-

plementeringen af IFRS 16 har haft for primo tallene 2019 og derved de konkrete regnskabsmæssige 

konsekvenser, som IFRS 16 har haft på Finnairs finansielle stilling.  

7.4.3 Finnar – Påvirkning af primo balance ved implementering  

I tabel 24 nedenfor ses effekten af implementeringen af IFRS 16. Virksomheden har i årsrapportens 

balance for 2019 og 2018 justeret deres underoverskrifter for selskabet aktiver og forpligtelser, hvorfor 

jeg har tilpasset dem så vidt muligt for at kunne skabe et bedre grundlag for analysen. 

De materielle anlægsaktiver stiger fra 1.526,6 mio. EUR i ultimo 2018 til 2.491,8 mio. EUR i primo 

2019, hvilket svarer til en stigning på selskabet materielle aktiver på 63 % ved indregningen af leasing-

kontrakterne. Det er her vigtigt at bemærke, at stigningen indeholder de allerede afskrevne leasing-

kontrakter, som Finnair har valgt at implementere med tilbagevirkende kraft, hvorved det skal medta-

ges, når man sammenholder Finnair med SAS og Norwegian. Virksomhedens totale aktivsum udgør 

efter implementeringen 3.943,5 mio. EUR, hvilket betyder, at Finnair har haft en stigning på 34 % af 

den totale aktivsum.  

Finnairs samlede forpligtelser er steget fra 1.925,6 mio. EUR i ultimo 2018 til 3.025,1 mio. EUR i 

primo 2019 svarende til en stigning på 57 %. Stigningen skyldes primært indregning af virksomhedens 

leasingforpligtelser, der både er indregnet som kort- og langfristet gæld. Den mest markante stigning 

er den langfristede gæld, som er steget 130 % grundet indregningen af en langfristet leasingforpligtelse 

på 1.034,3 mio. EUR.   

Ved en fuld retrospektiv metode beregnes virksomhedens brugsretsaktiver med en tilbagevirkende 

kraft, som betyder, at når brugsaktivet og leasingforpligtelsen indregnes primo, er disse to tal ikke lig 

                                                        
133 https://company.finnair.com/en/about/history 
134 Finnair annual report 2019, s 50. 
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med hinanden, hvilket var gældende i analysen for SAS og Norwegian. Dette betyder derfor, at virk-

somheden har rettet sammenligningstallene, hvorfor der efterfølgende vil komme en justering af egen-

kapitalen, hvilket også kan ses af balancen herunder, som viser, virksomhedens egenkapital er faldet 

fra 1.021 mio. EUR til 918,4 mio. EUR svarende til et fald på 10 %. 

Tabel 20: 
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Tabel 21: 

 

7.4.4 Finnair – Påvirkning af resultatopgørelsen  

For at kunne sammenligne den regnskabsmæssige påvirkning af resultatopgørelsen har jeg igen valgt 

at reformulere resultatopgørelsen for at opnå et bedre sammenligningsgrundlag med de andre virk-

somheder i analysen. Konkret har jeg reformuleret resultatopgørelsen, så der nu fremgår nøgletallene 

EBITDA, EBIT og EBT, som anvendes senere i opgaven.  

Ændringerne herunder skyldes blandet andet implementeringen af IFRS 16, hvor det især er væsent-

ligst at bemærke other expenses, som faldet med 256,7 mio. EUR, og derved er de leasingomkostnin-

gerne, som Finnair tidligere har haft indregnet under eksterne omkostninger, nu en del af virksomhe-

dens afskrivninger, samt indregnet renter for forpligtelsen. Det er dog vigtigt at nævne, at en del af 

denne effekt på 257,7 mio. EUR ikke udelukkende skyldes IFRS 16, da ændringen i personaleomkost-

ninger skyldes, at der nu er indregnet yderligere omkostninger, herunder omkostninger som tidligere 
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har været præsenteret andre steder i resultatopgørelsen. Ændringen heraf er derfor som sådan ikke en 

effekt af IFRS 16135. 

Faldet i de eksterne omkostninger er med til at forbedre selskabets EBITDA, som stiger med 53 %. Det 

skyldes, at de operationelle leasingkontrakter blev indregnet i takt med ydelserne for kontrakterne, 

disse omkostninger er nu en del af den samlede forpligtelse, som er indregnet i balancen.  

Afskrivningsprofilen for selskabet må antages at være retvisende for den brugstid, som er gældende for 

leasingkontrakterne, da Finnar har adgang til den korrekte leasingperiode, og derved kan have en kor-

rekt afskrivningshorisont. Som følge af IFRS 16 stiger afskrivningerne derfor med 143,1 mio. EUR sva-

rende til en stigning på 95 %. Sammen med påvirkningen på de eksterne omkostninger har det en ind-

flydelse på virksomhedens EBIT, som forbedres med 23 %, og derved indregnes til 256,2 mio. EUR.  

Virksomhedens finansielle omkostninger fremkommer som den største procentvise ændring af virk-

somhedens tal, da den er gået fra 16 mio. EUR i ultimo 2018 til 126,9 mio. EUR i primo 2019 svarende 

til en stigning på 693 %. Stigning er en direkte konsekvens af virksomhedens leasingforpligtelser, hvor 

der nu ifølge IFRS 16 skal indregnes en renteomkostning, som præsenteres under virksomhedens fi-

nansielle omkostninger.  

Derved bliver den samlede effekt af IFRS 16, at virksomhedens resultat forringes med 49,1 mio. EUR, 

hvilket er et væsentligt fald, når de inden havde et resultat efter skat på 150,7 mio. EUR.  

Tabel 22: 

 

                                                        
135 Finnair Annual Report 2019, s. 52 
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7.4.5 Nøgletalsanalyse 

I tabellen nedenfor er beregnet udvalgte nøgletal for Finnair gældende for indregning efter IAS 17 og 

IFRS 16. Nøgletallene gennemgås enkeltvis nedenfor. 

Tabel 23: 

 

7.4.5.1 Finnair – Soliditetsgrad  

Virksomhedens soliditetsgrad er negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16, da indregning af 

leasingforpligtelsen sker i deres balance under virksomhedens kort- og langfristede gældsforspligtel-

ser. Virksomhedens soliditetsgrad går fra 34,66 % til 23,29 % svarende til et fald på 33 % (11,37 pro-

centpoint). Virksomhedens fald er markant, men dog er det stadig en solid virksomhed. 

7.4.5.2 Finnair – Overskudsgrad   

Finnairs overskudsgrad stiger som følge af implementeringen af IFRS 16. Årsagen skyldes præsentati-

onen af virksomhedens renteomkostninger, som ikke længere er en del af virksomhedens eksterne om-

kostninger. Virksomhedens finansielle indtægter og omkostninger er ikke en del af beregningen af 

overskudsgraden, hvorved den er positivt påvirket heraf med en stigning på 23 %. 

7.4.5.3 Finnair – EBITDA-margin 

Hvad angår Finnairs EBITDA-margin er der sket en markant ændring, idet EBITDA-marginen er ste-

get fra 12,65 % til 19,41 % svarende til en stigning på 53 % (6,76 procentpoint). Stigningen er en di-

rekte effekt af de leasingomkostninger, der tidligere var præsenteret i resultatopgørelsen, samt at virk-

somhedens afskrivninger og finansielle omkostninger fra implementeringen af IFRS 16 ikke er en del 

af dette nøgletal.   

7.4.5.4 Finnair – Egenkapitalforrentning  

Virksomhedens egenkapitalforrentning er negativt påvirket af IFRS 16 og falder fra 18,46 % til 13,84 % 

svarende til et fald på 25 % (4,62 procentpoint). Finnar opnår således en forringet forretning af den 

investerede kapital. Årsagen til faldet skyldes, at IFRS 16 påvirker egenkapitalen grundet indregnet 

effekt samt det forringede resultat af EBT. 
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7.4.5.5 Finnair – Likviditetsgrad  

Selskabets likviditetsgrad er faldet fra 118 % til 107 % svarende et fald på 9 % (11,05 procentpoint). Fal-

det skyldes indregningen af de kortfristede leasingforpligtelser, som derved har en negativ indflydelse 

på likviditeten i selskabet.  

7.4.5.6 Finnair – Aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed indikerer, at Finnair er blevet dårligere til at omsætte deres ak-

tivsum, hvilket skyldes stigningen i selskabets aktiver ved indregning af de tidligere operationelle lea-

singkontrakter. Inden indregningen af IFRS 16, omsætter Finnair deres aktiver 0,96 gang. Effekten at 

IFRS 16 betyder, at aktivernes omsætningshastighed falder med 25 % til 0,72 gange.  

7.4.5.7 Finnair – Afkastningsgrad  

Afkastningsgraden er afhængig af selskabets EBIT og den totale balancesum. Afkastningsgraden påvir-

kes således negativt af IFRS 16, og falder fra 7,04 % til 6,5 % svarende til et fald på 8 % (0,54 procent-

point).  

Faldet skylds ikke EBIT, da dette nøgletal oplever en stigning for selskabet, men i stedet, at stigningen 

i selskabets aktiver er procentuel større end stigningen af EBIT. Afkastningsgraden er positivt for virk-

somheden, men sammenholder man den med markedsrente plus et risikotillæg, er afkastet af Finnair 

ikke i den høje ende af skalaen, og derfor kan dette nøgletal have betydning for mulige investorer.  

7.4.6 Finnair – Resultat af konsekvensanalyse for Finnair 

Gennemgangen af konsekvensanalysen for Finnair viser, at de fleste nøgletal forværres ved implemen-

tering af IFRS 16. Dog fremgår overskudsgraden og EBITDA-margin begge med en positiv effekt som 

følge af IFRS 16. Selskabet materielle anlægsaktiver er steget med 63 %, og derved har selskabet fået 

indregnet en del flere aktiver i deres balance end tidligere. Hvilket også afspejler sig ved, at leasingfor-

pligtelsen af de indregnede aktiver udgør hele 38 % af virksomhedens samlede gældsforpligtelser, og 

derved en markant stigning af Finnairs gæld til en tredje part. 

Effekten af implementeringen af IFRS 16 har ikke været nær så stor på Finnair, som den var på SAS og 

Norwegian, hvilket skyldes, at Finnair i deres årsrapport havde implementeret IFRS 16 med tilbagevir-

kende kraft, og derved har været inde og justere sammenligningstallene, indregne afskrivningerne lø-

bende og med en korrekt brugstid på aktiverne. Det havde Norwegian og SAS ikke, hvorfor jeg via min 

analyse fik implementeret IFRS 16 med den simple indregning.  

Det er stadig min vurdering, at effekten af IFRS 16 vil give en andet syn på Finnairs finansielle stilling, 

da enkelte nøgletal er forværret, og det for den uerfarne regnskabsbrugere kan opleves som om, at sel-

skabet har optaget markant mere gæld for at kunne finansierer de aktiveret. Derved har implemente-

ringen af IFRS 16 stor betydning for præsentationen af de regnskabsmæssige tal i årsrapport for en-

kelte områder, herunder materielle anlægsaktiver samt de indregnet leasingforpligtelser, som i årsrap-

porten får deres egen regnskabslinjen under gældsforpligtelser.  
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7.5 Delkonklusion af implementering af IFRS 16 
Som gennemgået ovenfor i analysen af Finnair, SAS og Norwegian regnskaber vil implementeringen af 

IFRS 16 have regnskabsmæssig indflydelse på selskabernes årsrapporter. Nedenstående tabel viser en 

opsummering af analyserne for virksomhederne. 

Tabel 24: 

 

Som det kan ses af tabellen ovenfor, er der væsentlige ændringer på resultatopgørelsen samt balancen, 

som følge af implementering af IFRS 16. Effekten på resultatopgørelsen skyldes blandt andet en om-

fordeling af selskabernes omkostninger i forbindelse med de operationelle leasingkontrakter, som be-

tyder, at det nu afskrives på aktiverne, og at der er en tilhørende renteomkostning. Tidligere havde sel-

skaberne blot indregnet leasingydelsen under driftsomkostninger. 

Den største effekt af IFRS 16 er sket i selve balancesummen for selskaberne, som stiger væsentligt for 

alle tre selskaber (50 % for SAS, 34 % for Finnair og 45 % for Norwegian). Den nye standard har såle-

des en væsentlig påvirkning på selskaberne, som har deres aktivitet indenfor flybranchen. Ændringen 

synliggør dermed den værdi af virksomhedens leasingaktiver, og derved grundlaget for virksomhedens 

drift. Her er den væsentligste bemærkning, at alle tre selskaber får en markant stigning på op mod 119 

% under de indregnet fly i selskabet materielle anlægsaktiver, og derved en fordobling at det indregnet 

beløb under IAS 17. Virksomhedernes rentebærende gæld opnår ligeledes en markant stigning grundet 

den leasingforpligtelse, der nu skal indregnes i balancen. 

Som det fremgår af de tre virksomheder, bliver de alle betydeligt påvirket af indregningen af operatio-

nelle leasingkontrakter, og derved antages dette at være gældende for lignende selskaber inden for 

samme branche, som benytter sig af operationelle leasingaftaler i samme omfang, og som derved tidli-

gere har afholdt store væsentlige leasingkontrakter på især deres fly uden for indregning i balancen. 

Det skal dog bemærkes, at de procentvise ændringer for selskabet Finnair ligger noget lavere end ef-

fekterne for Norwegian og SAS. Det er således kun i den rentebærende gæld, at Finnair ligger mellem 

de to andre selskaber, da Finnair opnår en stigning på 165 %, imens SAS får en stigning på 215 % og 

Norwegian kun 77 %. Efter min vurdering skyldes det, at jeg i analysen af SAS og Norwegian har an-

vendt den simple metode for implementeringen af IFRS 16, hvorimod der ved analysen af Finnair alle-

rede var implementeret IFRS 16 med tilbagevirkende kraft i deres regnskab, hvorfor Finnair har an-

vendt mere præcise tal i forhold til effekten af IFRS 16. Det vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet 

om analysens usikkerhed nedenfor.  
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Tabel 25: 

 

Tabellen ovenfor viser den procentvise ændring af selskabernes nøgletal, som jeg har gennemgået i 

analysen. Fælles for de tre selskaber er, at de stort set inden for alle nøgletal har samme bevægelse – 

hvad end det er en stigning eller et fald. Dog skiller Finnair sig ud ved ændringen i afkastningsgraden, 

hvor selskabet opnår en negativ effekt på afkastningsgraden, mens SAS og Norwegian begge har en po-

sitiv effekt. Dog er det min vurdering, at der grundlæggende ikke er modstridende parametre, som for 

selskabernes nøgletal går i hver sin retning som følge af implementeringen af IFRS 16, men at selska-

berne derimod følger samme bevægelse for størstedelen af de analyserede nøgletal.  

Flyselskaberne opnår alle et fald i deres soliditetsgrad, hvilket skyldes, at de nu skal indregne leasing-

forpligtelsen under kort- og langfristet gæld, og derved opnår virksomhedernes samlede gældsforplig-

telser en procentvis større ændring end den ændring, som sker i egenkapitalen. Soliditetsgraden er for 

Finnar 23,29 %, som også er den højeste af de tre virksomheder, og lavest for Norwegian, som ligger 

på 0,98 %. Der er således en markant forskel på de to virksomheder. 

Ligeså opnår alle flyselskaberne en stigning i EBIDTA-margin, hvilket skyldes besparelsen af leasing-

omkostningerne under selskabernes eksterne omkostninger. Stigningen er størst ved Norwegian, 

hvilke skyldes at implementering af IFRS 16 ligeledes har en procentmæssig større effekt i balancen 

ved Norwegian sammenholdt med SAS og Finnair, og derved oplever selskabet også en større effekt i 

deres EBIT som følge af de anvendte beregninger i analysen.  

Aktivernes omsætningshastighed falder i gennemsnit for de tre virksomheder med 30 % og derved er 

alle tre virksomheders procentvise ændring indenfor 0-5 procentpoint af den gennemsnitlige ændring. 

Effekten af dette nøgletal skyldes stigningen i virksomhedernes aktiver grundet indregning af de ope-

rationelle leasingkontrakter.  

Egenkapitalens forrentning er for alle selskaber påvirket negativt. Dog ses der en markant lavere effekt 

ved Finnair end ved SAS og Norwegian. Dette skyldes blandt andet, at jeg i analysen har valgt den sim-

ple indregningsmetode ved de to selskaber, hvorved indregningen af leasingaktiver samt leasingfor-

pligtelser er ens i primo balancen. Derved er det kun den påvirkning på egenkapitalen, som fremkom-

mer af ultimo balance, da den resultatmæssige effekt som IFRS 16 har i implementeringsåret, giver en 

direkte regulering på egenkapitalen. 

Afkastningsgraden er forbedret ved Norwegian og SAS, hvorimod implementeringen af IFRS 16 i Fin-

nairs årsrapport har haft en negativ effekt på deres afkastningsgrad. At Finnair opnår en negativ effekt 

skyldes de to metoder, som er anvendt i analysen for at beregne effekten. For SAS og Norwegian har 

jeg antaget, at leasingforpligtelsen er gældende for en seksårig periode, og derfor har for begge af disse 

selskaber en procentvis større ændring i den leasingydelse, som jeg har beregnet ud fra forpligtelsen, 

når denne er fratrukket virksomhedernes eksterne omkostninger. For Finnair har virksomheden selv 
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kunne opgøre dette, og forventeligt vil leasingforpligtelsen ikke kun strække sig over en seksårig peri-

ode, men måske helt op til 20 år, og derved bliver omkostningen fordelt ud over en længere periode. 

Selvom Finnair er den eneste virksomhed, som oplever en negativ effekt på deres afkastningsgrad, er 

det dog samtidig den virksomhed, som kan præsentere det bedste afkast sammenholdt med de to an-

dre. Mens SAS giver et afkast på 4,8 %, og Norwegian giver et negativt afkast på 2,76 %, så har Finnair 

et afkast på 6,5 %, og derved generer de det bedste overskud ud fra den indskudte kapital.    

7.6 Usikker ved analysen  
Der kan peges på en del usikkerheder ved de indregnede resultater i analysen af SAS, Norwegian og 

Finnair, som jeg vil redegøre for i dette afsnit.  

I analyseafsnittets begyndelse har jeg opstillet nogle forudsætninger for analysen, som er forbundet 

med en vis grad af usikkerhed. Forudsætningerne har dog været nødvendige for at kunne danne et 

analytisk grundlagt på baggrund af det materiale, som har været stillet til rådighed.  

Jeg har blandt andet antaget, at de operationelle leasingforpligtelser i selskaberne årsrapport hverken 

har været low-value assets eller leasingaftaler under 12 måneder. Derved har jeg ikke sorteret mulige 

undtagelser væk fra indregningen i balancen, da disse to typer af leasingkontrakter ikke skal indregnes 

i balancen, men blot driftsføres.  

Dog kan der være kontrakter, der opfylder definitionen for en servicekontrakt, som derfor ikke bør 

indregnes efter IFRS 16. Jeg har ikke taget hensyn til dette i min analyse, da det ikke har været muligt 

at kunne definere sådanne kontrakter ud fra selskabernes årsrapport, men det ville have givet nogle 

andre værdier i balancen samt resultatopgørelsen i analysen, såfremt det var medregnet. 

For at kunne indregne forpligtelsen har jeg ligeledes udarbejdet nogle forudsætninger for den indreg-

ning samt beregning af nutidsværdien for leasingforpligtlsen, som derved har en indflydelse på akti-

vets værdi. Det medfører en grad af usikkerhed ved analysen resultater og påvirker derfor, hvor stor en 

effekt IFRS 16 vil have på virksomhedens regnskabsmæssige tal.  

Eftersom jeg ikke har haft adgang til selskabernes kontrakter og lignende, har jeg været nødt til at tage 

forbehold herfor i analysens forudsætninger. Effekten af IFRS 16 på selskabernes regnskab- og nøgle-

tal kan derfor variere ud fra de opstillede forudsætninger, som jeg har anvendt. Dog er det min vurde-

ring, at analyse giver en indikation på, hvilke konsekvenser man må forvente at se.  

Endelig er analysen udarbejdet på et begrænset antal af virksomheder, hvilket skyldes opgavens for-

malia. Det kunne derfor være interessant at analysere effekten af IFRS 16 på endnu flere virksomheder 

for derved at opnå en mere dybdegående analyse og samtidig verificeret de analyseresultater jeg har 

fået for Finnair, SAS og Norwegian. Baseret på Finnair, SAS og Norwegian giver analysen dog en indi-

kation af, hvilke konsekvenser som IFRS 16 har på virksomhedernes finansielle stilling.  

8. Perspektivering 
I dette afsnit vurderes opgavens udformning, herunder i hvilket omfang opgaven bidrager til ny viden 

om de regnskabsmæssige effekter ved overgangen fra IAS 17 til IFRS 16.  
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Som nævnt i opgaven blev IAS 17 blandt andet kritiseret for den manglende gennemsigtighed for års-

rapporterne, herunder specifikt indregningen af virksomhedernes leasingkontrakter, hvor især defini-

tionen af operationel og finansiel leasing kunne give en markant forskel i virksomhedernes årsrapport. 

I analysen sammenholdes de to standarder for tre flyselskabers regnskaber, hvilket tydeliggør og be-

kræfter den effekt, IFRS har på selskabernes årsrapport. Det er i opgaven tydeligt påvist, at selskaber-

nes balance er væsentligt påvirket af den nye standard, hvor effekten på virksomhedernes balancen nu 

giver en mere retvisende præsentation at selskabernes aktiver og passiver – og derved virksomheder-

nes finansielle stilling. Derved er det sandsynliggjort, at IFRS 16 bidrager til at formindske den tidli-

gere differentieret mulighed for indregning af operationelle og finansielle leasingkontrakter. Baseret 

på den teoretiske redegørelse for IFRS er det dog min vurdering, at der i den nye regnskabsstandard 

stadig eksisterer elementer, som risikerer at give anledning til subjektive vurderinger. Derfor kan det 

undre, at IASB ikke har været mere opmærksomme på disse subjektive vurderinger, som virksomhe-

derne skal tage stilling til, for derved at fjerne dem helt og sikre, at det er en 100 % ensretning i forhold 

til, hvordan selskaberne skal behandle leasing efter IFRS 16.    

Konkret kunne IASB med fordel overveje at udarbejde en mere enkel udgave af IFRS 16, der mulig-

gjorde, at det ikke var alle leasingkontrakter der skulle indregnes efter IFRS 16. Men derimod gøre det 

et krav, at alle leasingkontrakter, der har en direkte effekt på virksomhedens omsætning skal indreg-

nes i balancen. Hvad angår nærværende opgave vil det i så fald være selskabernes fly, som der ville 

være et krav om at indregne efter IFRS 16, og derved ville de kunne undlade at indregne bygninger, 

biler og andet udstyr. Et sådan indregningskrav kunne derefter suppleres med mere præcise krav i 

IFRS 16, hvorefter man eventuelt kunne tilføje, at revurderingen af leasingforpligtelsen skulle ske år-

ligt, i stedet for det nuværende krav, hvor der skal være indtruffet begivenheder, som leasingtager selv 

har indflydelse på.   

Validiteten af analysens resultater kunne med fordel være forbedret ved at inddrage flere forskellige 

datakilder. Eksempelvis kunne analysen være suppleret med kvalitative interviews af udvalgte regn-

skabsbrugere, som dagligt analyserer internationale regnskaber. Dette kunne have suppleret opgaven 

yderligere i dybden i forhold til de kritikpunkter, som IAS 17 i løbet af årene har modtaget, og derved 

kunne opgaven have indeholdt fagpersoners vurdering af den nye standard.  

Ligeså kunne det have været interessant at sammenholde flybranchen med eventuelle andre brancher 

for at påvise, om opgavens konklusion om den regnskabsmæssige effekt ved IFRS 16 også gør sig gæl-

dende i andre brancher eller om deres regnskaber påvirkes på anden vis. Man kunne med fordel have 

udarbejdet en model, hvor databehandlingen af flere årsrapporter havde muliggjort en bredere analyse 

af virksomheder indenfor forskellige brancher. 

Det kunne også have været interessant at inddrage yderligere virksomheder indenfor flybranchen i op-

gavens analyse med et bredere segment end Skandinavien for derved at kunne drage en konklusion om 

hele branchen. Med opgavens analyse påvises det således kun, hvilken effekt IFRS 16 har på skandina-

viske flyselskabers regnskaber, men det kan ikke konkluderes entydigt, om resultaterne kan generali-

seres i forhold til for flyselskaber i andre lande eller verdensdele. 
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Endelig kunne opgaven med fordel have inddraget de udvalgte case virksomheder for derved at opnå 

et dybere datagrundlag, således de anvendte beregninger i opgaven kunne have været præciseret yder-

ligere. Dette havde været mulig såfremt jeg havde haft adgang til bl.a. selskabernes leasingkontrakter, 

samt økonomiske data, og derved kunne dette have suppleret opgavens konklusion.  

9. Konklusion 
Formålet med nærværende opgave var at undersøge, hvilke regnskabsmæssige effekter udformningen 

af regnskabsstandarden IFRS 16 har haft af betydning for børsnoteret flyselskaber i Skandinavien. 

Samfundsmæssige ændringer i Skandinavien og resten af verden har medført, at der er sket en stor 

stigning i indgåelsen af leasingkontrakter og dermed en ændring i, hvordan virksomheder finansierer 

deres aktiver. Det er en af grundene til, at ISAB og FASB begyndte at udforme en ny leasingstandard, 

som skulle imødekomme den kritik som IAS 17 havde fået for ikke at være tilpasset de samfundsmæs-

sige ændringer og for at give mangelfuld information til eksterne regnskabsbrugere.  

Kritikken af IAS 17 gik blandt andet på klassifikationsproblemer ved behandlingen af operationel og 

finansiel leasing, som gav anledning til forskellig behandling i de enkelte virksomheder. Her blev ope-

rationel leasing præsenteret under virksomhedens resultatopgørelse samt via en note, der skulle an-

give de fremtidige operationelle leasingforpligtelser, imens finansiel leasing skulle indregnes i balan-

cen med et leasingaktiv og en leasingforpligtelse.  

Klassifikation har været årsag til, at virksomhederne har kunne klassificere deres regnskaber meget 

forskelligt ud fra selve leasingkontrakten udformning, hvilket har medført kunstige og muligvis misvi-

sende nøgletal. Det har yderligere haft den konsekvens, at sammenligneligheden med andre selskaber 

inden for samme branchen i visse tilfælde har givet den eksterne regnskabsbrugere problemer og om 

muligt givet en forkert information.  

Derfor har IASB med indførslen af IFRS 16 ønsket at skabe en ny leasingstandard, som skulle sikre 

mere essentielle og pålidelige oplysninger, samt imødekomme de kritikpunkter, der har været af IAS 

17. Ændring skulle være med til at skabe en standard, som udover en øget kvalitet og sammenlignelig-

hed af årsrapporterne også skulle give et mere retvisende billede af virksomhedernes finansielle stil-

ling.  

Baseret på en analyse af effekten af IFRS 16’s på tre flyselskabers regnskaber, er det samlet set min 

vurdering, at den nye leasingstandard opfylder formålet med en øget nytteværdi for regnskabsbruge-

ren, da de kvalitative egenskaber og derved de ændringer, som er ved IFRS 16 i forhold til IAS 17, har 

været med til at ophæve den tidligere klassifikationsforskel mellem operationel og finansiel leasing, så 

alle leasingkontrakter nu skal indregnes i balancen som udgangspunkt, og derved er det med at øge 

den finansielle forståelse, af virksomhedens regnskabstal.  

Det er dog også min vurdering af denne effekt i en vis grad svækkes af de subjektive vurderinger, som 

virksomheden skal udføre, når de ved indgåelses af en kontrakt skal vurdere, om den kan defineres 

som en leasingkontrakt ifølge IFRS 16’s definition. 
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Det skyldes, at der kan fremkomme visse klassifikationsproblemer ved, om kontrakten er en leasingaf-

taler eller en serviceaftale samtidig med, at der er visse optioner, som har betydning for kontrakten, 

herunder eksempelvis at den forlænges eller opsiges samt forskellige regnskabsmæssige behandling af 

variable ydelser, som der kan være i forbindelse med kontrakten. Hertil kommer også de to undtagel-

ser i form af kortvarige leasingkontrakter samt leasingkontrakter som gældende under en 12 måneders 

periode. Disse faktorer kan betyde, at visse kritikpunkter som var under IAS17 også er gældende ved 

IFRS 16, idet sammenligningsgrundlaget og virksomhederne finansielle rapportering igen svækkes af 

risikoen for at subjektive vurderinger har indflydelse på den enkelte virksomheds regnskab.  

Ændringen fra IAS 17 til IFRS 16 har været længe undervejs, og der har været lagt op til store ændrin-

ger i den regnskabsmæssige behandling af leasing. Jeg har i denne opgave redegjort for indholdet i de 

to leasingstandarder, og dernæst foretaget en komparativ analyse med udvalg af de mest markant æn-

dringer i forhold til opgavens formål. Det er min klare vurdering, at den største ændring i den nye 

standard er fjernelsen af klassifikationen mellem operationel og finansiel leasing, hvormed alle lea-

singkontrakter i stedet som udgangspunkt behandles, som om de var defineret som de tidligere finan-

sielle leasingaftaler under IAS 17 og således skal indregnes i virksomhedernes balance.  

Den nye standard har yderligere givet en mere specifik definition af, om kontrakten kan indregnes som 

en leasingaftale, idet aktivet nu skal være et specifikt aktiv, og at det er kontrollen over brugen af akti-

vet, som ligeledes et væsentligt. Hvis dette ikke er opfyldende i den gældende aftale, er det ikke muligt 

at indregne den efter IFRS 16, og skal derfor i stedet behandles som en servicekontrakt.   

Igennem aktivets leasingperioden er det under IFRS 16 blevet væsentligt, at leasingkontrakten skal re-

vurderes. Det er der dog ikke et årligt krav om, men skal alene ske. hvis der har været begivenheder 

eller andre forhold, som kan have haft en effekt på den indregnet leasingforpligtelse. Dog skal det være 

forhold, som leasingtageren har en indflydelse på. En virksomhed kan derfor vælge at udnytte en op-

tion i leasingkontrakten om en forlængelse, som der ikke var taget højde for under indgåelses af kon-

trakten. Denne revurdering af leasingkontrakten kan være med til at skabe et element af subjektive 

forhold, som man ønskede af fjerne ved ændringen til den nye standard. 

Der opstår ligeså et subjektivt element i den nye leasingstandard, idet der skal indgås en restværdiga-

ranti i leasingforpligtelsen. Denne værdi kan være svær at opgøre, da der kan være eksterne forhold, 

som virksomheden ikke har indflydelse på, og derved kan det give en leasingforpligtelse, der er indreg-

net til den forkert værdi.  

Selvom IASB med IFRS 16 formentligt har forsøgt at undgå, at virksomhederne ville have mulighed for 

at undlade at indregne de enkelte leasingkontrakter i balancen, som det tidligere var gældende med 

operationel leasing, indeholder IFRS 16 alligevel to undtagelsesregler, som betyder, at kortfristet lea-

singaftaler, hvor leasingperioden er under 12 måneder, ikke skal indregnes i balancen, hvis at kontrak-

ten heller ikke indeholder en købsoption. Den anden undtagelse vedrører aktiver med en lav værdi, 

som ligeledes heller ikke skal indregnes i balancen.  

Der er indført flere oplysningskrav med IFRS 16 med det formål at skabe en dybere forståelse for virk-

somhedernes regnskab, og derved et bedre indblik i virksomhedens finansielle stilling. Virksomhe-

derne skal nu oplyse, hvilke forudsætninger som er anvendt i den regnskabsmæssige behandling af 
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kontrakterne. Det forventes at have en positiv effekt for de eksterne regnskabsbrugere, da det kan få en 

bedre forståelse af de skønsrelaterede vurderinger, som der kan være i en leasingkontrakt.  

For at analysere effekterne af implementeringen af IFRS har jeg taget udgangspunkt i tre skandinavi-

ske flyselskaber, der alle er børsnoteret, og derfor aflægger deres årsrapport efter IFRS; Norwegian, 

SAS og Finnair. Analysen viser, at effekterne af IFRS 16 både har betydning for balancen, resultatopgø-

relsen og udvalgte nøgletal. Ud fra analysen kan jeg overordnet set konkludere, at virksomhedens 

regnskabsmæssige tal bliver påvirket, idet der i gennemsnit er en stigning på virksomhedernes aktiver 

på 43 % og på virksomhedernes gældsforpligtelser på 55 %. Den effekt skyldes indregningen af lea-

singsaktiver samt leasingforpligtelser på de operationelle leasingkontrakter, som tidligere var udeladt 

af balancen.  

Via analysen af selskabernes nøgletal fremkom der en gennemsnitlig stigning på virksomhedernes 

EBITDA på 147 % og et gennemsnitligt fald på EBT på 55 %. Effekterne skyldes den påvirkning i resul-

tatopgørelsen, hvor besparelsen af leasingomkostningerne – der tidligere var præsenteret under eks-

terne omkostninger – nu i stedet indregnes indirekte via afskrivninger og renteomkostninger for lea-

singforpligtelsen, og derved er dette med til at ændre de to nævnte nøgletal.  

Flyselskabernes overskudsgrad og EBITDA-margin er begge positivt påvirket, med en gennemsnitlig 

stigning på henholdsvis 58 % og 174 %, hvilket skyldes, at virksomhedernes finansielle renteomkost-

ninger ved leasingaftalen ikke er en del af disse nøgletal, hvorfor det igen kan forklares med den be-

sparelse, som virksomheden opnår på leasingydelsen der tidligere fremgik under andre omkostninger.  

Virksomhedernes soliditetsgrad er alle negativt påvirket, hvilket skyldes, at den samlede aktiv sum sti-

ger, og at egenkapitalen forringes ved indregningen af IFRS 16, hvormed der sker et gennemsnitlig 

faldt på 48 %. Afkastningsgraden er ligeledes negativt påvirket med et gennemsnitligt fald på 13 %, 

hvilket skyldes, at der ikke sker en forøgelse i omsætningsaktiverne, idet leasingaktiverne indregnes 

under materielle anlægsaktiver, imens den kortfristede leasingforpligtelse har en negativ påvirkning 

på afkastningsgraden. Dermed er virksomhederne betalingsevne samt modstandsdygtighed overfor 

eventuelle tab blevet forringet ved implementeringen af IFRS 16. 

Ud fra analysen kan det konkluderes, at alle tre virksomheder er påvirket i en vis grad af effekt, som 

IFRS 16 har på deres regnskab, og derved primært den effekt som indregningen af de operationelle 

leasingkontrakter har for den enkelte virksomhed. Virksomhederne i nærværende analyse opererer 

alle inden for en branche hvor leasing især benyttes som finansieringsmetode for fly, hvormed der tid-

ligere har været operationelle leasingaftaler, der ikke har været indregnet i balancen. Konsekvenserne 

for dette er en væsentlig effekt på virksomhedernes nøgletal, balance og resultatopgørelse. Det er min 

vurdering, at det kan få betydning for de private investorer, som muligvis ikke er så regnskabskyndige, 

og derved tolker denne ændring således, at de ikke vil investere i virksomheden, selvom der operatio-

nelt set ikke er sket ændringer i virksomhedens aktivitet. Dog er det min vurdering, at ændringerne er 

noget, som banker, aktieanalytiker og lignende aktører, der dagligt arbejder med regnskaber og kredit-

vurdering, allerede har medtaget dette i deres analyser af virksomheden.  

Det er min vurdering, at IFRS 16 har en positiv effekt på præsentationen af virksomhedernes finan-

sielle rapport. Derved er de ændringsmæssige tiltag i IFRS 16 med til at give et bedre grundlag for at 
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kunne sammenligne de enkelte årsrapporter og således give et mere retvisende billede af virksomhe-

dens finansielle stilling. Dog forholder jeg mig undrende overfor de subjektive elementer, som stadig 

er gældende ved IFRS 16, og som bidrager til et skønbaseret grundlag for selve indregningen. Det er 

således et kritikpunkt af IAS 17, som stadig er gældende i IFRS 16, og derfor kan det give udnyttelse 

samt forkerte beslutningsgrundlag.  

Samlet set kan det derfor konkluderes, at den regnskabsmæssige effekt af IFRS 16 har en væsentlig be-

tydning for den præsentation, årsrapporterne giver af virksomhedens finansielle stilling, herunder 

særligt selskabernes nøgletal, der i de fleste tilfælde påvirkes negativt. Ændringen er dog med til at 

skabe et mere retvisende billede af virksomhederne, der opererer inden for flybranchen og giver et 

øget sammenlignelighedsgrundlag med andre virksomheder i samme branche. Det er derfor min vur-

dering, at effekten giver en bedre og mere korrekt præsentation af virksomheden.  

Jeg kan dog betvivle, om der vil være virksomheder, der i en grad vil udnytte de subjektive vurderin-

ger, som der skal fortages, når leasingkontrakten skal indregnes, og at det kan medføre et forkert bil-

lede af virksomhedens leasingforpligtelsen. Udnyttelsen af undtagelsesreglerne kan ligeledes blive et 

problem, som nogle virksomheder muligvis vil udnytte til at påvirke selve kontrakten, så leasingperio-

den er under 12 måneder og derfor ikke skal indregnes. Hvis en virksomhed gør dette for flere af deres 

kontrakter, vil det have en væsentlig betydning præsentationen af virksomhedens regnskabsmæssige 

tal.   
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11. Bilag  
Bilag 1: IASB’s overblik over virkningen af IFRS 16 fordelt på udvalgte brancher. Figur 1.1136  
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Bilag 2: PwC beslutningstræ, Regnskabshåndbogen 2020, side 626 
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Bilag 3: PwC beslutningstræ IFRS 16 fra Regnskabshåndbogen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 4: SAS’ balance, passiver – egen tilvirkning  

 

 

 



Bilag 5: SAS balance, aktiver – egen tilvirkning  

 

 

 



Bilag 6: Norwegian balance, aktiver – egen tilvirkning  

 



Bilag 7: Norwegian balance, passiver – egen tilvirkning  

 


