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Abstract 

The thesis is about leases and the accounting process under the current standard IFRS 16.  

The report will highlight challenges following the implementation of IFRS 16 and the derived 

impact for the users of the financial report. 

As leasing has become a more attractive form of financing for companies to procure its assets, 

some challenges have been insulated and criticized by the users of the financial report 

regulated after IAS 17. This is characterized by the fact that the lessee has too many options 

in relation to the accounting treatment of leasing and that this is not transparent with the 

users of the financial reporting. 

The current standard IFRS 16 aims to provide a more accurate picture of the financial 

reports. This is in order to make a more credible presentation of the companies assets and 

liabilities, increase the transparency, improve the stability of companies that lease their 

assets and companies that finance their assets themselves, and eliminate the need for 

investors, credit rating agencies, etc. to make adjustments to the financial reporting. This 

means that the majority of leases will be included in the balance sheet of the lessee's financial 

report, which will increase the comparability between companies. However, IFRS 16 provides 

some exceptions for short-term leases and low-value assets that may reduce the 

comparability to a limited extend. 

The thesis starts out by defining the concept of leasing and elucidating developments from 

statistics. Subsequently, based on interviews and analysis, some challenges have been 

identified where an in-depth of these has been carried out. Some of the challenges identified 

in the current standard as being particularly notable, that larger estimate recognizes into the 

balance sheet related to lease contracts that are defined as infinite. This leads in the thesis to 

a discussion whether such a large estimate can give a more accurate picture of the financial 

report. 

Furthermore, there are challenges related to options when contracting, as a lessee must 

consider whether an option will utilizes at the start of the lease period. In addition, during the 

respective lease period, the lessee shall determine, whether there are significant conditions 

indicating a possible extension of the lease term. This can be quite resource demanding for 

the lessee, which is why this leads to a discussion about the utility of implementing IFRS 16. 

The form pin with this master thesis is to identify the issues that have occurred during and 

after the implementation of the current standard IFRS 16, in the lessee's financial statements. 
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Følgende forkortelser anvendes i rapporten: 

 

EU  Europæiske Unionen 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

IAS   International Accounting Standards 

IASB   International Accounting Standards Board 

ICFR  Internal Control over Financial Reporting 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

ÅRL  Årsregnskabsloven   



3 

  

 

 

Indhold 

KAPITEL 1 INDLEDNING 5 

1.1 Indledning 5 

1.2 Baggrund 5 

1.3 Problematisering 6 

1.4 Problemstilling og Problemformulering 7 

1.4.1 Undersøgelsesspørgsmål 7 

1.5 Afgrænsning 7 

1.6 Tidshorisont 8 

1.7 Målgruppe 8 

KAPITEL 2. Metode 9 

2.1 Tilgang til opgavens videnskabsmetode 9 

2.2 Undersøgelsesdesign 10 

2.3 Dataindsamling 11 

2.4 Interviews 13 

2.5 Case virksomhed 13 

2.6 Reliabilitet og validitet 14 

2.7 Rapportens struktur 15 

KAPITEL 3 TEORI OG LITTERATUR 17 

3.1 TEORI OG LITTERATUR 17 

KAPITEL 4. Begrebet leasing 18 

4.1 Definition af Leasing 19 

4.2 Leasing i stigende vækst og øget fokus på den regnskabsmæssige behandling 20 

KAPITEL 5. BEGREBSRAMMEN 24 

5.1 Begrebsrammen generelt 25 

KAPITEL 6 - IAS 17 leases 27 

6.1 Formål Med IAS 17 27 

6.2 Anvendelsesområde 28 

6.3 Leasingperiode 28 

6.4 Klassifikation af leasingkontrakter 28 

6.5 Regnskabsmæssigbehandling af leasingkontrakter 28 

6.5.1 Finansiel leasing 28 

6.5.2 Operationel leasing 30 

6.6 Præsentations-og oplysningskrav 30 



4 

  

 

 

KAPITEL 7 - IFRS 16 LEASES 32 

7.1 IFRS 16 Leases 32 

7.1.1Anvenedlsesområde 33 

7.1.2 Lempelsesregler 33 

7.2 Definition af leasingaftale 34 

7.3 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter 37 

KAPITEL 8. Udfordringer efter implementering af IFRS 16 42 

8.1 Leasingperioden og vurdering af optionsmulighed 42 

8.2 Revurdering af leasingperioden 46 

8.3 Diskonteringsrenten 47 

8.4 Den interne rente 49 

8.5 Den alternative lånerente 50 

8.6 Servicekontrakter 52 

8.7 Allokering af vederlag 53 

8.8 Modificeret kontrakter 54 

8.9 Ændret Leasingperiode 56 

8.10 Ændret leasingydelse 57 

8.11 Ændret aktiv 58 

8.12 Delkonklusion 59 

KAPITEL 9. Interessent analyse 60 

9.1 Ejere 64 

9.2 Medarbejdere 65 

9.3 Långivere 66 

9.4 Leverandører 67 

9.4 Offentlige myndigheder 68 

9.5 Det eksterne miljø 69 

9.6 Betydning for interessenterne – Delkonklusion 70 

KAPITEL 10. Diskussion af de regnskabsmæssige ændringer 71 

KAPITEL 11. Konklusion 73 

KAPITEL 12. Perspektivering 75 

12.1 COVID-19 75 

12.2 Skat 77 

Litteraturliste 78 

Bilag 80 



5 

  

 

 

 

KAPITEL 1 INDLEDNING 

1.1 Indledning 
 

Kapitel 1 præsenterer en kort introduktion til rapportens overordnede emne, der vedrører 

International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing. 

For at motivere valg af emne giver kapitel 1 et indblik i både udviklingen i praksis på 

området, samt en kort præsentation af den forskning der foreligger inden for IFRS og 

leasingaftaler, der anskues for værende relevant for rapportens emne. 

1.2 Baggrund 
 

Finansiering af driften i virksomheder kan efterhånden opnås på mange forskellige måder, 

dette kan gøres ved finansiering gennem pengeinstitutter, egenfinansiering, koncernlån mv. 

Leasing er gennem en årrække blevet et attraktivt finansieringsmiddel. Således fremgår det 

bl.a. af brancheorganisationen Finans og leasing, at deres medlemmers nye salg af 

leasingkontrakter i Danmark, fra år 2013 til år 2018 er gået fra 25.904 mio. kr. til 46.625 

svarende til en stigning på 79,99%1. Den europæiske kutyme inden for leasing kan afspejles af 

brancheorganisationen ’Leasing Europe’, med udgangspunkt i deres seneste rapport fra 2018. 

Hvoraf det fremgår at pr. 2018 er indgået 7.828.301 leasingkontrakter og pr. 2017 var der 

indgået 6.537.613. Dette udgør en stigning på antallet af kontrakter svarende til 5,06%2. Ud 

fra dette kan man udlede, at leasing er en meget eftertragtet måde at finansiere den daglige 

drift på. I tilsætning af udviklingen kan man ræsonnere i en fremtidig vækst inden for leasing 

som en foretrukken løsning på finansiering af driften. 

Pr. 1. januar 2019 trådte IFRS 16 Leasing i kraft. De nye regler for den regnskabsmæssige 

behandling af leasing betyder, at danske virksomheder skal rokere rundt på mange milliarder 

i deres regnskaber. Helt konkret betyder dette for de virksomheder det omfatter, at alle 

leasede aktiver skal indregnes i balancen, Hvorimod det tidligere har været muligt at holde 

visse leasingkontrakter "Off-Balance sheet". Endvidere skal leasinggælden også indregnes i 

balancen. 

                                                           
1 http://www.finansogleasing.dk//statistik_omsaetning.aspx.  

2http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/European%20Leasing%20Market%202018.pd
f.  
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Den tidligere gældende IAS standard (International Audit Standards) 17 beskrev, hvordan 

leasing skal indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, dette indebar 

indregning, definering, måling og præsentation. IAS 17 standarden foreskriver, at når danske 

virksomheder har indgået en leasingkontrakt, skal dette behandles som enten finansiel- 

eller operationel leasing. 

I 2016 udgav IASB (International Accounting Standards Board) en ny regnskabsstandard, 

IFRS (International Financial Reporting Standarts) 16 leases, som vedrører leasing. 

1.3 Problematisering 

 

I 2016 oplyste IASB, at alle børsnoterede selskaber på globalt plan tilsammen havde 

leasingforpligtelser for ca. 3,3 trillioner dollars (opgjort ud fra de fremtidige betalinger) samt 

at over 85% af disse forpligtelser ikke fremgik af virksomhedernes balance.3 Dette skyldes 

sondringen mellem operationel og finansiel leasing, hvilket også har været med til at 

besværliggøre at sammenligne virksomheder for investorer. Den nye standard IFRS 16 

erstatter den mere en 30 år gammel standard, IAS 17. Dette med henblik på at der 

forekommer en mere troværdig præsentation af virksomhedens aktiver og forpligteler, øger 

gennemsigtigheden, forbedre sammenligneligheden mellem virksomhederne der leaser 

aktiver, og virksomhederne der selv finansiere deres aktiver. Derudover fjerner behovet for 

investorer, kreditvurderingsbureauer mv. til at foretage justeringer af regnskabet 

eksemplificeret ved, at leasingaftaler der ikke er indregnet i balancen. 

Implementering af IFRS 16 leases har påvirkning og betydning for de virksomheder, som i 

dag anvender operationel leasing. IFRS 16 ligger op til at der ikke skelnes mellem operationel 

og finansielle leasingaftaler, da begge typer af aftaler overbringer brugsretten af et aktiv. 

Regnskabsstandarden IFRS 16 har en betydning for leasingtagers årsrapport, hvor de i 

virksomhedens materielle anlægsaktiver og leasingforpligtelser vil blive påvirket af 

ændringerne, dog påvirkes leasinggiver ikke på samme måde. 

Endvidere har dette også en betydning for virksomhedens interessenter, da formålet med 

IFRS 16 leases er at øge gennemsigtigheden af virksomhedens årsrapport. 

Aflæggelse af årsrapporten efter IFRS 16 leases har også en påvirkning på virksomhedens 

nøgletal som er særlige interessante for virksomhedens samarbejdspartner, konkurrenter, 

                                                           
3https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standar
der_faglig%20viden/Ny%20regnskabsstandard%20om%20leasing%20er%20udsendt  
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investorer og långivere. Nøgletallene er en vigtig faktor for virksomhedens fremtidige 

aktivitet. 

1.4 Problemstilling og Problemformulering 
 

Ud fra ovenstående problemfelt leder dette os videre til rapportens problemformulering. 

Hvilke regnskabsmæssige udfordringer og effekter ser interessenter ved 

implementering af IFRS 16 leases? 

1.4.1 Undersøgelsesspørgsmål 
 

1. Hvilke ændringer har implementeringen af IFRS 16 leases i forhold til IAS 17 leases? 

2. Hvilke udfordringer har der været under/efter implementeringen af IFRS 16 leases? 

3. Hvilken afledt effekt har implementeringen af IFRS 16 leases haft på virksomhedens 

interessenter?  

4. Vil implementeringen af IFRS 16 resultere i et mere retvisende billede af 

årsregnskabet ved afhjælpning af de kritikpunkter, som IAS 17 har været genstand 

for, ud fra virksomhedens og revisors perspektiv? 

1.5 Afgrænsning 
 

Gennem afhandlingen vil der fokuseres primært på IFRS 16. Sidstnævnte regnskabsstandard 

omhandler den regnskabsmæssige behandling af leasing.  

Der er i rapporten lagt op til at afdække den regnskabsmæssige behandling af leasing, som 

også består af indregning, måling, præsentations- og oplysningskrav. Dette vil som en 

naturlig del også inkludere øvrige regnskabsstandarder som fx IFRS 7 finansielle 

instrumenter; Oplysninger for leasingforpligtelser, IAS 16; materielle anlægsaktiver, 

måling, IAS 36; værdiforringelse af aktiver. Der er i rapporten ikke lagt til grund at 

undersøge samtlige bestemmelser i de nævnte standarder, men blot de elementer der er 

vurderet væsentlige for at kunne afdække problemformuleringen.  

Der er i forbindelse med udarbejdelsen taget udgangspunkt i leasingtageres perspektiv. Dette 

er grundet, at leasinggivers regnskab i store træk er uændret ved implementering af IFRS 16. 

Derudover vil der i rapporten i begrænset omfang tages højde for de skattemæssige 

konsekvenser af leasingkontrakter, og er afgrænset til Danmark, da der er forskellige 
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skatteregler i de enkelte lande. De skattemæssige konsekvenser vil indgå i redegørelsen så 

snart det er vurderet relevant eller væsentlig for bedst muligt at kunne afdække 

problemstillingen. Hovedfokus vil som ovenfor beskrevet være de regnskabsmæssige 

udfordringer og afledt effekt ved implementeringen af IFRS 16. 

Eftersom standarderne IAS 17 og IFRS 16 kun er gældende over for virksomheder, som 

aflægger årsregnskab efter de internationale standarder, hvorfor rapporten er afgrænset til at 

analysere virksomheder, som anvender de internationale standarder. Yderligere vil rapporten 

ikke gennemgå årsregnskabsloven eller øvrige rammer for indregning og måling af 

leasingkontrakter. 

Rapporten vil ikke omhandle sales and leaseback transaktioner, da dette er et særskilt punkt i 

IFRS 16. Der afgrænses hovedsageligt fra dette punkt som følge af, at der i rapporten skal 

være rum til at gå i dybden med ”almindelig” leasing. 

1.6 Tidshorisont 
 

Informationen i rapporten og tidshorisonten vurderes overordnet at ligge mellem 2016-

2020, da den ajourførte IFRS 16 blev offentliggjort i 2016, men er gældende fra 01.01.2019, 

samt fremfindes der offentliggjorte regnskaber i foråret 2020, der har implementeret denne 

standard. Dog er der mulighed for førtidsimplementering forudsat af at have implementeret 

IFRS 15 omsætning fra kontrakter med kunder implementeres senest samtidigt. 

Det der ligger til grund for rapportens problemstilling er ikke en effektanalyse af IFRS 16 

sammenholdt med den tidligere standard IAS 17, men udfordringer under og efter 

implementeringen. Standarden er gældende for årsrapporter fra den 01.01.2019 og frem 

afspejles dette i det tidsmæssige aspekt for rapporten.  

1.7 Målgruppe 
 

Nærværende rapport skrives som afslutning på handels diplom uddannelsen inden for 

regnskab og økonomi.  

Det forudsættes indledningsvist at læseren af denne rapport har grundlæggende kendskab og 

forståelse for ekstern regnskab. Herudover forudsættes det yderligere at læseren har indblik i 

årsregnskabsloven, IFRS og andre regnskabsmæssige termer generelt.   
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KAPITEL 2. Metode 
 
Dette afsnit indeholder en redegørelse af metodetilgangen, der ligger til grund for opgaven. 

Rapporten indeholder to fokus undersøgningsområder, for at besvare disse, så arbejdes der 

med metodetriangulering (Andersen, 2016 Side 426).  

Den første del af metoden tager udgangspunkt i et single case studie for at forstå de 

regnskabsmæssige udfordringer ved implementeringen af IFRS 16.   

Den anden del af metoden tager udgangspunkt i interviews, som er udvalgt ude fra 

regnskabets interessenter, der fokuseres både på udfordringer og effekterne. 

Til den første del der vedrører de regnskabsmæssige udfordringer så er der taget 

udgangspunkt i et enkelt case studie. Til den andel del, tages der udgangspunkt i 

koalitionsmodellen, hvor der foretages interviews med udvalgte interessenter (Jens O. Elling, 

2017, side 24-25). Dette kapitel redegør for disse metodevalg. 

2.1 Tilgang til opgavens videnskabsmetode  

I udarbejdelsen af rapporten, hvor formålet er at producere en viden for 

offentligheden/samfundet, er der i princippet to metoder, som kan benyttes. Begge metoder 

angiver fremgangsmåder, hvorpå man kan drage en videnskabelig konklusion. 

Disse er opstillet og nærmere beskrevet nedenfor (Andersen, 2014, S.31-32): 

• Induktion  

• Deduktion 

Induktion: 

Induktion betyder, at man på baggrund af en enkelt hændelse slutter sig til et princip eller 

lov. Det betyder altså, at man tager udgangspunkt i empirien for at knytte sig til generel 

viden. Dette benyttes tit af virksomheder, som laver en undersøgelse af medarbejdernes 

arbejdsmotivation, hvor der bliver lavet en undersøgelse på de enkelte personer. Man ser på 

deres holdninger til, hvad der motiverer, og hvordan de håndterer forskellige 

arbejdssituationer for så at lede til en egentlig teori om arbejdsmotivation. Induktion er 

meget almindeligt i eksplorative undersøgelser.  
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Deduktion: 

Deduktion anvendes på baggrund af generelle principper/teorier til at udforme 

slutning/konklusion om en enkelt hændelse. Dette betyder, at man går deduktionens vej.  

Man tager altså og ser meget overordnet på tingene og drager en konklusion. Mange 

virksomhedskonsulenter og rådgivere arbejder på denne måde. De har en erfaring hvoraf de 

konkluderer på hændelser på baggrund af deres erfaring. Et eksempel kunne være, hvis man 

tager en teori om organisationer for så at sige noget om en generel organisation. Det er den 

metode, hvor der er belæg for ens påstand, og man har en teori som grundlag. 

I rapporten er der primært benyttet induktion og sekundært deduktion, dette kaldes 

abduktion. Den abduktive forsknings strategi starter med forskerens undren, overraskelse 

over en case, observation m.m. hvor forskerens forventninger eller forudgående viden ikke 

stemmer overens med, hvad de oplever eller observerer. Forskeren kan med teori gøre denne 

"overraskelse" mindre overaskende ved hjælp af teori (Bryman, 2016, Side 401). 

Det vil i rapporten være svært at se, da begge metoder er vævet ind i hinanden, da de 

fremkommer samtidigt i rapportens undersøgelsesproces. Dog er det den mest optimale 

måde, at kunne dokumentere og i sidste ende komme frem til den mest optimale konklusion 

på en opgave som denne. 

2.2 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesign er fremgangsmåden, hvorpå man fastlægger, hvordan man vælger at 

undersøge en problemstilling. Undersøgelsesdesignet defineres ud fra en kombination af de 

datatyper man ønsker at benytte til at udforme en opgave. Helt konkret er det 

fremgangsmåden som benyttes ved indsamling, analyse og fortolkning af data (Andersen, 

2014, kapitel 5). 

Undersøgelsesdesignet har til formål at sikre en fyldestgørende besvarelse af rapportens 

oprindelige problemstilling. 

Projektets formål og problemformulering er fastlagt efter visse retningslinjer, for hvordan 

undersøgelsesdesignet skal udformes. Taget i betragtning af disse forhold er 

undersøgelsesdesignet udformet af en bestemt række faktorer, som fremgår nedenfor: 

● Type af undersøgelsesenhed 

● Antal af undersøgelsesenheder 

● Tidsfaktoren 
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● Del- eller totalundersøgelse 

● Undersøgerens kontrol med det undersøgte 

Efter gennemgang af ovenstående faktorer fastlægges hvilket undersøgelsesdesign der egner 

sig til rapporten. Her er der tale tre undersøgelsesdesigns: 

● Statiske studier 

● Dynamiske studier 

● Casestudier 

I rapporten er der anvendt single casestudie, da rapporten har til formål at undersøge 

udfordringen ved ændringen af den regnskabsmæssige behandling. Hertil er der taget 

udgangspunkt i case virksomheden A4.  

Dette gør sig også gældende med långivere som er interessenter, hvortil der bliver afholdt 

interview med virksomhed B. Der er ikke foretaget en beskrivelse af Virksomhed B i lighed 

med virksomhed A, grundet at denne agerer som interessent perspektiv på rapportens 

problemstilling. Hertil vil der i rapporten blive anvendt single casestudie, da der udelukkende 

indgår en enhed til brug for undersøgelsen. 

Casestudie bliver som udgangspunkt anvendt til rapporter og inddrager ofte kvantitative data 

i form af årsrapporter. Som understøttes af kvalitative data, hvilket øger validiteten af 

rapporten. 

Det er en væsentlig fordel at anvende flere metoder, for at kunne fremme validiteten af 

resultatet. Med andre ord bliver resultatet mere gyldigt, såfremt der gøres brug af forskellige 

metoder og datatyper, der giver samme resultat. At anvende denne metode kaldes 

metodetriangulering (Andersen, 2012, side 426). 

2.3 Dataindsamling 

Rapportens karakter og problemformulering er af primær teoretisk karakter med 

’anvendelse’ i praksis med udgangspunkt i en case virksomhed som beskrevet i afsnit 2.5, 

hvor de fundne informationer i analyserne er brugt til at identificere udfordringer ved 

implementering af IFRS16 samt tilhørende udfordringer. Hertil er der på baggrund af 

                                                           
4 Referes til afsnit 2.5  
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specialisters vurdering og analyse udvalgt elementer af udfordringer, der er omfattet af 

implementeringen, hvor der er foretaget dybdegående gennemgang af disse elementer. 

I forbindelse med dataindsamling er der hovedsageligt to former for datasæt der behandles. 

Data man skal være opmærksom på i forbindelse med indsamlingen af data (Andersen, 2014, 

s. 150): 

● Kvantitative og kvalitative data 

● Primære og sekundære data 

Kvantitative data er karakteriseret ved data, der indebærer tal og dermed gør noget målbart. 

Her kan eksempelvis nævnes data i form af statistikker, årsrapporter etc. Der er dannet på 

baggrund af kvantitativt datasæt. 

Kvalitative data er alle de data, der ikke er målbare og dermed datasæt i form af tidsskrifter, 

bøger, love og interviews. 

Hovedopgaven vil naturligt tage afsæt i de regnskabsstandarder, der regulere området, og 

tilrettelægger rammen og de specifikke krav for regnskabsaflæggelsen af årsrapporten. 

Herunder kan regnskabsstandarderne IFRS 16 og IAS 17 specifikt nævnes. Da den 

regnskabsmæssige behandling også afdækkes, vil der yderligere tages udgangspunkt i love 

som Årsregnskabsloven (ÅRL). 

Ovennævnte data vil være de primære kilder, der ligger til grund for rapporten. Primære data 

er nye data, der bliver indsamlet ved hjælp af forskellige metoder (Larsen, 2010 side 51). 

Til at supportere de standarder, der er lagt til grund for rapporten, er der endvidere taget 

udgangspunkt sekundære kilder i form af fortolkninger og vejledninger til 

regnskabslovgivningen, som er udarbejdet af velkendte og renommerede 

revisionsvirksomheder som f.eks. Deloitte, PwC, KPMG og Ernst & Young. I relation til 

publikationerne fra revisionshusene har der været fokus på, at revisionshuset kunne have en 

særinteresse i publikationen, som er forsøgt imødegået ved at sammenligne publikationerne 

på tværs af hinanden. Afslutningsvist er der endvidere brugt informationer fra www.ifrs.org., 

som er IFRS (IASB)’s officielle hjemmeside, og hvor der løbende bliver udgivet artikler mv. 

Pålideligheden herpå vurderes høj, idet IASB er udstederen af regnskabsstandarderne. 

Sekundære data er data, som allerede er indsamlet af andre, også defineret ved foreliggende 

data (Larsen, 2010 side 51). 
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Nærværende kombinationen af begge typer data vurderes at give det bedste resultat i 

forbindelse med besvarelsen af rapportens problemstilling. 

2.4 Interviews 

I forbindelse med udarbejdelsen er der foretaget interview med eksperter inden for området, 

for bedst muligt at kunne afdække problemformuleringen. 

Teoretisk er der fire forskellige former, hvorpå et interview kan udføres på. De fire forskellige 

former er følgende (Andersen, 2014, side 31): 

● Åbne interviews 

● Det delvist strukturerede interview 

● Fokusgruppeinterviewet 

● Det standardiserede interview 

I rapporten er der foretaget fire interviews, hvor der på forhånd blev udarbejdet spørgsmål 

med henblik på at blive besvaret i interviewet med informanten. Dermed er der tale om to 

delvist struktureret interviews og to standardiseret interviews, disse er blevet inddraget som 

en del af rapportens besvarelse af problemformuleringen, samt de underliggende spørgsmål.  

Virksomhed Navn Rolle Længde Bilag 

Virksomhed A Interview Person 
A Reporting Manager 25 MIN 4 

Virksomhed B Interview person 
B Relationship Manager 20 MIN 5 

Virksomhed C Interview Person 
C 

Head of Asset Finance, 
Credit, Risk & Compliance E-MAIL 6 

Virksomhed D Interview Person 
D 

Senior Manager - State 
Authorised Public 
Accountant 

E-MAIL/WORD 7 

 

2.5 Case virksomhed  

Rapportens case virksomhed fremgår i rapporten som virksomhed A, der aflægger årsrapport 

i overensstemmelse med IFRS (international Financial Reporting Standarts). Opgavens Case 

virksomhed fremgår anonymt, desuagtet at virksomhedens årsrapport er offentlig 

tilgængelig. 

En oplysning omkring rapportens case virksomhed, vil gennemskueliggøre rapportens 

udarbejdet interviews, der er behandlet af fortrolig karakter. Grundet at virksomheden er 
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børsnoteret, og ikke ønsker at optræde offentligt ved besvarelse af vores interview. Der i 

rapporten sat stor fokus på at efterleve sidstnævnte. 

I IASB's effektanalyse er transportbranchen benævnt som værende en af de brancher, hvor 

virksomhederne vil være hårdest ramt. Virksomheder som DSV, A.P. Møller - Mærsk, SAS 

mfl. lever af at lease biler, skibe og fly, hvorfor de har haft stor interesse i at indgå 

operationelle leasingkontrakter. Denne case virksomhed vil derfor være relevant for 

opgavens problemformulering i relation til, hvilken effekt det har haft på Virksomhed A's 

årsrapport, ved at implementere IFRS 16 leases. Der vil her blive taget udgangspunkt i den 

nyeste offentliggjorte årsrapport for regnskabsåret 2019. 

2.6 Reliabilitet og validitet 

For at adressere opgaven ud fra en kildekritisk synsvinkel, vil der i følgende underafsnit blive 

beskrevet kritik af den anvendte metodetilgang.  

Da rapporten primært bygger på ”social research” herunder interviews, skal kriterier som 

reliabilitet og validitet være opfyldt (Bryman, 2016, side 4). I forhold til reliabiliteten i 

interviews kan der forekomme subjektiv reliabilitet, idet informantens subjektiv mening og 

holdning kommer til udtryk, hvilket svækker reliabiliteten (Bryman, 2016, side 163). Det 

vurderes at de udførte interviews, er primære kilder, samt valide kilder da alle fire 

informanter i høj grad, har kendskab til leasingstandarderne i form af IFRS 16 leases og IAS 

17 leases. Det udelukkes ikke, at der i forbindelse med interviewet er blevet udtrykt subjektive 

meninger eller holdninger, der er påvirket af deres erhverv eller interne retningslinjer fra 

deres arbejdsgiver. Dog vurderes det, at de planlagte interviews som er med henholdsvis 

statsautoriseret revisor, Reporting Manager, Relationsship Manager mv., har højere social 

stilling end interviewene, hvorfor der kan forekomme styring fra de interviewede, og derfor 

anses de interviewede, som en elite person (Andersen, 2013, side 163). Validiteten af 

interviews kunne styrkes ved at have fået yderligere interview med Group Reporting Director 

ved single case studie. Det lykkedes at få interview med Reporting Manager, hvor der blev 

foretaget delvist struktureret interview. Dette førte til at der i forbindelse med interviewet 

opstod flere opfølgende og dybdegående spørgsmål afledt af respondentens svar, hvor 

Reporting Manger havde begrænset kendskab, og refererede videre til Group Reporting 

Director.    
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Der kunne med fordel være foretaget flere interviews med flere interessenter. Derudover 

længerevarende interviews for at få et bedre og fyldestgørende svar på de spørgsmål der 

bliver stillet i de enkelte interview. 

Da der ikke er tale om færdige svarkategorier som der bliver sat kryds ved, er den 

efterfølgende databearbejdningsproces en del tidskrævende (Larsen, 2010, s. 32). Dermed 

ligger der omfattende arbejde i at forenkle datamaterialet med henblik på, at overskueliggøre 

materialet og finde tendenser og mønstre. Derudover kan der under interviewforløbet 

forekomme risiko for, at informanten ikke taler sandt, da informanten muligvis kan være 

påvirket af situationen, hvilket anses som værende den største ulempe (Larsen, 2010, s. 32). 

Dette eksemplificeret ved at informanten kan komme med svar for at gøre et godt indtryk på 

intervieweren eller komme med svar som intervieweren gerne vil høre (Larsen, 2010, s. 32-

33). 

Præget af verdens situationen herunder COVID-19 er der i forbindelse med interview både 

imødeset pres på tid under interviewforløbet, samt barriere for at kunne komme igennem til 

de enkelte respondenter. En afledt effekt af dette har medført, at der ikke er fuldført 

interview som tiltænkt, herunder i henseende til det tidsmæssige aspekt og en dybdegående 

tilgang af interviewene.    

Derudover tager rapporten udgangspunkt i en uafhængig case virksomhed A5, hvor 

årsrapporten for 2019 er benyttet. Årsrapporten er offentliggjort på cvr.dk, samt er denne 

underskrevet af en uafhængig revisor, hvorfor denne vurderes at være pålidelig. 

2.7 Rapportens struktur 
 

Alle afsnit i rapporten introduceres med en kort beskrivelse af formålet med afsnittet og 

rundes af med delkonklusioner for løbende besvarelse af de præsenterede 

undersøgelsesspørgsmål. Der udarbejdes ligeledes én samlet konklusion til sidst i rapporten.  

Nedenfor er illustreret hvordan rapporten er struktureret: 

                                                           
5 Se afsnit 2.5 
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      Kapitel 1 

 Afsnittet består af indledning til opgaven. Her er der kort blevet præsenteret for opgavens hovedemne, leasing. Der 
bliver i afsnittet kort redegjort for de hovedelementer, der ligger til grund for opgaven nemlig regnskabsstandarden IAS 
17 og implementeringen af IFRS 16. Herudover er der givet en kort introduktion til regnskabslæsere og deres ønske 
omkring øget gennemskuelighed. Dertil er der afhandlingens problemfelt samt problemformulering, som er 
understøttet af undersøgelsesspørgsmål til bedst muligt, at kunne afdække problemformuleringen. 

      Kapitel 2 

 Dette afsnit omhandler metoden der ligger til grund for rapportens fremgang. Der bliver nærmere 
beskrevet tilgang til dataindsamling herunder anvendelse af kvantitativ, kvalitativ, primær og sekundære 
data samt kildekritik heraf. Ligeledes er der et afsnit af undersøgelsesdesign og anvendelse af interview af 
specialister på området. 

      Kapitel 3 
 

Dette afsnit beskriver hvorledes og hvilke teorier samt litteraturer der er anvendt i rapporten. 

      Kapitel 4 

 

I dette afsnit er der blevet redegjort for hvad begrebet leasing omfatter, og hvordan dette har udviklet sig 
gennem årene.  

      Kapitel 5 

 

Dette afsnit er understøttet af en kort redegørelse af begrebsrammen der beskriver nogle retningslinjer 
for hvorledes den eksterne kvalitative information bør udformes.  

      Kapitel 6  

 

Kapitel 6 indeholder en kort redegørelse af standarden IAS 17 herunder formål med denne standard, 
indregning, måling samt klassifikation af henholdsvis operationel og finansiel leasing. 

      Kapitel 7  

  
Dette afsnit indeholder en kort redegørelse af standarden IFRS 16, herunder formål med denne standard, 
indregning, måling samt klassifikation af henholdsvis operationel og finansiel leasing. 
 

      Kapitel 8  

 

Analysen indeholder en dybdegående analyse af udfordringer efter implementering af IFRS 16. For at 
visualisere dette er der foretaget følsomhedsberegninger samt konsekvensberegninger med 
udgangspunkt i fiktive tal, hvor der er analyseret hvordan ændringerne ser ud.  

      Kapitel 9  

 

Dette afsnit indeholder en analyse af koalitionsmodellen, som vil blive sat i perspektiv i forhold til 
opgavens problemformulering. Dette indebærer at hver enkelt interessent analyseres. Der vil i helhed i 
analysen tages udgangspunkt i hvordan de udvalgte interessenter, bliver påvirket af IFRS 16. 
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KAPITEL 3 TEORI OG LITTERATUR 
 

I dette afsnit er der præsenteret en litteratur gennemgang af tidligere forskning. Herudover 

er det denne litteratur samt teori der ved udarbejdelsen af rapporten, har givet forskellige 

overvejelser i forhold til problemstillinger, der ligger til grund for opgaven. 

3.1 TEORI OG LITTERATUR 
 

Resume af tidligere forskning   

Der er stadig mange uklarheder for virksomheder, når de anvender IFRS 16 (Morales-Díaz & 

Zamora-Ramírez, 2018). 

Tidligere forskning har undersøgt, om årsregnskabet og nøgletal vil blive påvirket, når IFRS 

16 bliver obligatorisk for IFRS-brugere (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018; Sacarin, 

2017). Som tidligere beskrevet i det første kapitel blev IFRS 16 obligatorisk den 1. januar 2019 

for børsnoterede selskaber. Dette betyder, at tidligere forskning har fokuseret på at udvikle 

hypoteser, for at kunne forklare og forudsige virkningerne af IFRS 16. 

Den mest almindelige forskningsmetode anvendt i tidligere forskning vedrørende 

implementering og effekter af IFRS, er den kvantitative metode. Morales-Díaz & Zamora-

Ramírez (2018) har undersøgt IFRS 16-effekter på 643 børsnoterede selskabers nøgletal. 

Tilsvarende undersøgte Sacarin (2017) i sin forskning effekterne af overgangen fra IAS 17 til 

      Kapitel 10 

 

Der er på baggrund af analysen indledningsvist i dette afsnit opsummeret de væsentlige forskelle mellem 
IFRS 16 og IAS 17. Der vil på baggrund af dette foretages en vurdering og diskussion af den afledte 
gennemskuelighed og informationsværdi den skaber for regnskabslæsere og brugere.  

      Kapitel 11 

 

Det næst sidste afsnit vil opgavens konklusion foreligge som vil besvare opgaven problemformulering 
som er dannet på baggrund af de opnåede resultater fra analysen. 

      Kapitel 12 
 

Det sidste afsnit indeholder perspektivering, herunder generelle betragtninger ved implementering af 
IFRS 16 f.eks. den skattemæssige behandling af leasing, udgifter der afholdes i forbindelse med 
implementering m.m. herunder den aktuelle krise Covid-19. 
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IFRS 16 på regnskaber og nøgletal. Undersøgelsen blev udført kvantitativt ved at undersøge 

og sammenligne tidligere regler fra IAS 17 med den nye standard IFRS 16. Koh & Jang 

(2008) undersøgelse af operationel leasing i hotelbranchen blev også gennemført kvantitativt 

gennem en analyse af økonomiske rapporter fra flere hoteller mellem 1995 og 2004. Haller 

m.fl. (2009) undersøgelse af overgangen fra GAAP til IFRS i Tyskland blev foretaget med en 

kvalitativ undersøgelse i form af indekser fra tyske børsnoterede selskaber. 

En anden forskningsmetode der blev anvendt i tidligere forskning vedrørende IFRS er den 

kvalitative metode. I modsætning til den kvantitative metode er resultaterne af den 

kvalitative metode baseret på holdninger og indtryk, snarere end målte kvantiteter 

(Denscombe, 2016).  

Fox m.fl. (2013) forskning undersøgte som eksempel cost-benefit ved IFRS implementering 

ud fra interessenters perspektiv. Fox m.fl. (2013) og Tsamenyi m.fl. (2006) gennemførte 

semistrukturerede interviews for at indsamle data til deres forskning. Hjelström & Schuster 

(2011) bruger også en kvalitativ metode til at generere data. Dette blev gjort i dybdegående 

efterforskningsinterviews, hvor fokus var på overgangen til IFRS for svenske virksomheder i 

2005. 

Teori  

Koalitionsmodellen Modellen - Formålet med denne model er at illustrere, hvilke aktører der 

er interesseret i et selskab (Deegan & Unerman 2011). Denne teori blev brugt af Fox, Hannah, 

Helliar, Veneziani (2013), når de studerede synspunkter fra forskellige britiske og italienske 

noterede interessenter om IFRS-implementering. 

Ressource modellen – Denne model tager udgangspunkt i sammenhæng mellem ekstern 

regnskabsinformation og ressourceallokering (Jens O. Elling, 2017, side 19). Ressourceejerne 

i denne model efterspørger en informationsværdi, som opnås ved hjælp af det eksterne 

regnskab. Dernæst træffes der allokeringsbeslutninger, hvor ressourceejerne beslutter, hvor 

de vil allokere deres finansielle ressourcer.  

KAPITEL 4. Begrebet leasing 

Dette afsnit har til formål at uddybe, hvad begrebet leasing indebærer samt skabe en 

forståelse for, hvorfor virksomheder vælger at lease deres aktiver. 
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4.1 Definition af Leasing 

Leasing er en brugsretsaftale indgået mellem 2 parter herunder leasingtager og leasinggiver. 

Ligesom i andre lande er der ikke en særlig leasing lov. Dermed er leasing baseret på dansk 

rets almindelig principper og en række særskilte love og principper fx kreditaftaleloven, 

aftaleloven mv6. 

Grundlæggende skelnes der mellem operationel og finansiel leasing. Finansiel leasing er 

kendetegnet ved at leasingtager vælger, specificere og forhandler med leverandøren af leasing 

genstanden, hvor leasingtager i forhandlingen har haft mulighed for at godkende vilkår i 

købsaftalen. Leasinggiveren vil efterfølgende erhverve genstanden fra leverandøren der er 

gjort bekendt af leasingtager at der vil blive indgået en leasing aftale. Leasingydelserne som 

leasingtager skal betale og/eller hæfter for er beregnet således at de dækker fuld 

tilbagebetaling af hele eller væsentligste del af anskaffelsessummen for den leasede genstand. 

Dette er også kendt som amortisation. I tilfælde af at leasingaftalen indeholder en restværdi 

skal leasingtager ved påkrav fra leasinggiver anvise en køber ved udløb af kontrakten eller 

indfri denne. 

Ved operationel leasing har leasingtager ikke ansvaret for forhandling med leverandøren, 

fuld tilbagebetaling af anskaffelsessum eller ansvar for at anvise en køber ved udgangen af 

leasingperioden. 

En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvor alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages 

ved leasingperiodens slutning eller ej (IAS 17, Punkt 4). Operationel leasing er alle øvrige 

kontrakter, der ikke kan klassificeres som finansielle leasingkontrakter (IAS 17, Punkt 4). Ved 

risici forstås fx risikoen for tab ved ledig kapacitet, teknologisk forældelse og varierende 

rentabilitet grundet skiftende økonomiske forhold. Fordele omfatter fx muligheden for 

gevinst ved værdistigning på aktivet. 

Leasing er et alternativ i forhold til enten kontant anskaffelse af et aktiv eller anskaffelse ved 

finansiering.7 Definitionen af leasing i henhold til IFRS 16, appendiks A lyder som følgende: 

                                                           
6 http://finansogleasing.dk/elearningkursus/ 
7 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf  
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“A contract, or part of a contract that conveys the right to use an asset (the underlying 

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

Dette oversat direkte til dansk vil lyde som følgende: “En leasingaftale er en aftale, der 

overfører retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en periode mod at betale 

et vederlag.” Af definitionen fremgår det, at en leasingaftale overdrager brugsretten til et 

aktiv for en aftalt periode og ikke ejendomsretten som ved køb af et aktiv. Definitionen 

indeholder nogle kerneelementer; leasingaftale, kontrollere brugen, identificeret aktiv, 

periode og vederlag. Nærværende vil blive uddybet i afsnittet omfattet IFRS 16.   

 ‘Finans og Leasing’ som er leasingselskabernes brancheforening har i 1995 udarbejdet nogle 

almindelige betingelser for finansiel leasing. De er revideret gennem tiden og godkendt af 

konkurrencestyrelsen med reference til ABL958. Nogle leasingselskaber gør brug af ABL95 

direkte, mens andre leasingselskaber har ladet sig inspirere af ABL95, når de har udarbejdet 

deres eget aftalegrundlag. Det essentielle ved finansiel leasing er, at leasinggiver har 

ejendomsretten, mens leasingtager har brugsretten, dermed har leasingtager ikke mulighed 

for at sælge, pantsætte, belåne mv.  Det leasede aktiv. Dog har leasingtager pligt til, at 

vedligeholde og forsikre aktivet som var det ejet leaset aktiv. Derudover er det vigtigt, at 

pointere, at det kun er vedkommende, der har ejendomsretten, der er berettiget til de 

skattemæssige afskrivninger, som i dette tilfælde vil være leasinggiver. Derimod vil 

leasingtager være berettiget for fradragsret for leasingydelsen i sit skatteregnskab.9  

4.2 Leasing i stigende vækst og øget fokus på den regnskabsmæssige 
behandling 

Leasing er med tiden blevet en udbredt finansieringsform, da det er meget attraktivt grundet 

den likviditetsmæssige fordel. Finansieringsformen er nemlig en mellemting mellem at leje 

og lånefinansiere et aktiv, som ønskes anvendt i virksomhedens aktivitet og drift. Mange 

virksomheder vælger at lade sig benytte af leasing, da denne finansieringsform skaber 

fleksibilitet med virksomhedens likvider, da de undgår at binde sin likviditet i et aktiv, samt 

at optage gæld i forbindelse med køb af aktivet i form af banklån.  

                                                           
8 http://www.finansogleasing.dk/publikation_send.ashx?id_publikation=2951&filnavn=9b336342-
8fb0-48db-8f36-99aa31b7bcfa.pdf  

9 http://finansogleasing.dk/elearningkursus/  
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Som værende leasingtager giver det virksomheden en form for fleksibilitet i forbindelse med 

at indgå en leasingkontrakt. Leasingtager binder sig til et aktiv i nogle år i henhold til 

kontrakten, og vil i forbindelse med kontraktens udløb, levere aktivet samt brugsretten 

tilbage til leasinggiver. Medmindre at der ved kontraktindgåelse er aftalt, at leasingtager 

køber aktivet eller henviser køber (tredje mand) ved kontraktens udløb. 

Leasing bliver mere og mere udbredt i Danmark og resten af verden. I Danmark er leasing 

under stigende udvikling, hvilket brancheorganisationen holder en statistik over. ”Finans og 

Leasing” er en brancheorganisation for danske finansieringsselskaber, som hvert år opgøre 

den samlede værdi af leasingkontrakter.  

I 2018 er der indgået leasingkontrakter for 46.625 mio. kr., hvilket er en stigning på 3% 

sammenlignet med 2017, hvor beløbet udgjorde 45.170 mio. kr.10 

 
Ovenstående tabel er udarbejdet med udgangspunkt i informationer fra ”Finans og Leasing”11 

Som det ses af ovenstående tabel er leasing steget gennem årene specielt i 2016 ser man hvor 

indgåelse af leasingkontrakter har sit "peak". Andelen af leasing sammenholdt med factoring, 

lån med sikkerhed og forbrugslån viser, at ‘leasing’ tager flere og flere ”markedsandele” på 

det danske marked. Denne tendens ses også i andre lande hvor der er en stigende udvikling i 

leasing.  

Tallene fra nærværende tabel, viser at leasing som finansieringsform har været i en stigende 

udvikling gennem årene. Med andre ord indgår virksomheder flere leasingkontrakter end 

hidtil, for at opnå likviditetsmæssige fordele, hvorfor dette sætter øget fokus på den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og er dermed en vigtig faktor præget af 

den stigende udvikling. 

Grundet den stigende udvikling har IASB i samarbejde med FASB udarbejdet en ny 

regnskabsstandard for at gennemsigtigheden mellem finansiel leasing og operationel leasing 

                                                           
10 http://www.finansogleasing.dk/statistik_omsaetning.aspx  
11 http://www.finansogleasing.dk/statistik_omsaetning.aspx 
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er tydeligere eller nærmere “mere” retvisende for investorer og andre, når disse ønsker at få 

et indblik i en virksomheds samlede leasede aktiver og leasingforpligtelser. Denne 

regnskabsstandard hedder International Financial Reporting Standarts (IFRS) 16 leases, og 

har været undervejs siden 2005 og blev først i januar 2016 officielt offentliggjort. Leasing har 

indtil IFRS 16 blev effektiv (1. januar 2019) været kategoriseret som enten finansiel leasing, 

som indregnes i balancen eller operationel leasing, som kun fremgår af noterne. Sondringen 

mellem disse kategorier har gjort det svært for investorer at sammenligne virksomheder.  

Den nye standard, om leasing er ligesom andre IFRS-standarder primært møntet på 

børsnoterede virksomheder. Nogle virksomheder har implementeret IFRS 16 før 1. januar 

2019, hvilket er tilladt forudsat, at virksomheden har implementeret regnskabsstandarden 

IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”.  

Som beskrevet tidligere vælger flere virksomheder at lease aktivet frem for at købe aktivet. 

Rationalet bag dette kan være mange, men kan med fordel opdeles i følgende 

bemærkelsesværdige motiver; likviditetsmæssige, omkostningsmæssige, regnskabsmæssige 

samt ikke-økonomiske motiver. Dette er uddybet nærmere i nedenanførte afsnit for de 

respektive motiver. 

Likviditetsmæssige motiver 

Den mest essentielle grund til at virksomheder vælger at lease deres aktiver frem for at købe, 

er præget af leasing muliggør frigørelse af arbejdskapital, og dermed opnår en 

likviditetsmæssig fordel ved at nedbryde den givne købesum til faste månedlige ydelser. Med 

dette undgår virksomhederne anskaffelse af den fulde finansiering grundet 

likviditetsmæssige begrænsninger (Hedegaard, Ove 2009). 

En række empiriske undersøgelser har undersøgt forholdet mellem virksomhedernes 

gearingsniveau og anvendelse af leasing med henblik på at forsøge, at forklare 

virksomhedernes tendens ved valg af leasing som deres foretrukne finansieringsform. 

Undersøgelserne udleder, at en højere gearet virksomhed, har større sandsynlighed for at 

vælge leasing som finansieringsform frem for andre finansieringsformer af virksomhedens 

aktiver. Dermed har undersøgelserne fundet en korrelation mellem gearing og leasing. 

Brugen af operationelle leasingkontrakter bliver mere attraktivt for gearede virksomheder da 

de er eksponeret over for finansielle begrænsninger. Dette præget af at leasingtager ikke 

stiller samme sikkerhed for brugsretten over aktivet. Derudover bevarer leasinggiver 

ejendomsretten over aktivet. I tilfælde af konkurs har leasinggiver en højere prioritet, hvilket 
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også betyder, at leasinggiver ikke er nødsaget til at stille sikkerhed i aktivet, som er tilfældet 

ved lånefinansieret køb (Morais, Isabel Ansa, 2013). 

Omkostningsmæssige motiver 

Omkostningsmotivet kan også have en stor indflydelse på valg af leasing som 

finansieringsform af virksomhedens aktiver, såfremt at dette er det mest fordelagtige for 

leasingtager. Den billigste finansieringsform vil altid være det mest attraktive ud fra et 

omkostningsmæssigt rationale. Til vurdering om det er mest fordelagtigt at købe eller lease et 

aktiv kan virksomheden benytte sig af følgende metoder; kapitalværdimetode, den effektive 

rente eller annuitetsmetoden (Hedegaard, Ove, 2009). 

Kapitalværdimetoden kan være med til at vurdere, om at en investering er mest fordelagtig 

ved at sammenligne kapitalværdien på tværs af de givne aftalers betalingsstrømme. Den mest 

fordelagtige investering på baggrund af denne metode vil være den investering med den 

laveste kapitalværdi (Hedegaard, Ove, 2009). Ved brug af den effektive rente metode vil den 

mest fordelagtige investering være den med den laveste effektive rente. Den effektive rente er 

den rente, der medvirker til at nutidsværdien af betalingsstrømmene er lig låntagers 

nettoprovenu (Hedegaard, Ove, 2009). Den effektive rente er udtryk for låntagers 

gennemsnitlige pris for en krones kredit pr. termin, dermed skal den effektive rente være 

mindst mulig. 

  

Den sidste omtalte metode er annuitetsmetoden. Annuitet består af en række 

betalingsstrømme af lige store beløb pr. termin. Denne metode forekommer i mange tilfælde 

ved afvikling af låne- og leasingaftaler. Ved brug af denne metode for at vurdere den mest 

fordelagtige investeringsalternativ, er det en forudsætning, at alternativerne har den samme 

levetid. Den mest fordelagtige vil i henhold til denne metode være den investering, der har 

den laveste annuitet (Hedegaard, Ove, 2009). 

Regnskabsmæssige motiver 

Regnskabsmæssigt behandles leasingkontrakter forskelligt afhængigt af leasingkontraktens 

klassifikation baseret på det omfang, i hvilket risici og afkast forbundet med ejendomsretten 

til et leaset aktivet tilfalder leasinggiver eller leasingtager (IAS 17, punkt 7). 

Forskellen mellem den regnskabsmæssige behandling kan med fordel opdeles i operationel 

og finansiel leasing. Effekten at dette har indflydelse på nøgletal som afkastningsgraden, 

soliditetsgraden samt den finansielle gearing.  
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Eksempelvis i virksomheder hvor ledelsen er performance-aflønnet på baggrund af 

virksomhedens opnåede resultat, kan afkastningsgrad have en indflydelse på ledelsens 

aflønning, hvilket kan henledes til virksomhedens valg af finansieringsform ved anskaffelse af 

deres aktiver. Der er på baggrund af en række empiriske undersøgelser belyst, at der ses 

sammenhæng mellem ledelsens interesser og valget af operationel leasing som 

finansieringsform, da virksomheden uden at forøge deres aktiver kan opnå det samme 

driftsmæssige resultat (Morais, Isabel Ansa, “Why companies choose to lease rather than 

buy”, 2013). 

Såfremt virksomheder vælger at købe eller anvende finansiel leasing som finansieringsform 

frem for operationel leasing, vil det resultere i at soliditetsgraden påvirkes negativt, da 

virksomhedens gældsforpligtelser alt andet lige stiger. Regnskabsbrugerne vil i dette tilfælde 

have den opfattelse af at virksomheden som værende mere risikofyldt, hvorfor dette også vil 

have betydning for virksomhedens låne klausuler (PwC: ”Hvad betyder den nye 

leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed”, 2016). 

Andre ikke økonomiske motiver 

Verden er under teknologisk udvikling, hvorfor at meget udstyr inden for relativ kort tid kan 

blive teknologisk forældet. Leasing som finansieringsform muliggør at virksomhederne kan 

sikre sig mod at eje teknologisk forældet udstyr. Derudover er der mange leasingselskaber, 

der giver virksomheder mulighed for at release nyere opdateret udstyr efter endt leasing.12 

Med andre ord kan virksomhederne ved valg af leasing som finansieringsform i større grad 

sikre sig mod forældelse af udstyr. Dette præget af at leasingperioden afspejler den 

forventede brugstid af det leasede aktiv, da brugstiden ofte er kortere end den teknologiske 

levetid. Dette er særlig relevant for driftsmidler (Hedegaard, Ove 2009). 

En empiriske undersøgelse understøtter at der er sammenhæng mellem valget af 

finansieringsform samt aktivets art (Morais, Isabel Ansa, “Why companies choose to lease 

rather than buy”, 2013). 

KAPITEL 5. BEGREBSRAMMEN 
 

I dette afsnit vil der blive redegjort for den finansielle begrebsramme, og hvordan den 

påvirker udarbejdelsen af regnskabsstandarder. Begrebsrammen har haft en stor indflydelse 

                                                           
12 http://www.leaseurope.org/index.php?page=rental-leasing-introduction 
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på hvorfor IFRS 16 standarden er blevet udformet, da informations behovet hos 

regnskabsbrugerne ikke har været fyldestgørende. 

5.1 Begrebsrammen generelt 
 

Årsrapporter kan se meget ensartet ud på tværs af lande, dog er der stadig en række forskelle. 

Disse er opstået på baggrund af økonomiske, sociale og juridiske rammer. 

IASB's opgave er her at indsnævre disse forskelle ved, at harmoniserer lovene samt 

regnskabstandarder relateret til udarbejdelse og præsentation af årsrapporter. IASB 

vurderer, at harmonisering bør fokusere på det formål at årsrapporterne udarbejdes med 

henblik på at give informationer, der er brugbare til at træffe økonomiske beslutninger. IASB 

vurderer at hvis årsrapporterne udarbejdes med det formål, at kunne træffe økonomiske 

beslutninger, så vil de opfylde de generelle behov hos regnskabsbrugerne. Dette er særligt 

grundet at de fleste regnskabsbrugere foretager økonomiske beslutninger på baggrund af 

årsrapporterne. 

Dette kunne bestå af følgende: 

- Fastlæggelse af udlodning af udbytte til aktionærer 

- Vurdering af virksomhedens evne tilbagebetale gæld 

- Beslutning omkring hvornår der skal købes, beholdes eller en nettoinvestering skal 

sælges 

 

At fremme regnskabsbrugernes interesse ligger i regnskabslovgivernes hænder herunder 

IASB. Samtidigt skal de også vurdere nytteværdien af standarderne, i forhold til hvor mange 

ressourcer regnskabsaflæggerne skal bruge. 

At fremme budskabet af dette er forsøgt med udgangspunkt i begrebsrammen, som har 

følgende 5 niveauer, disse er uddybet nedenfor med afsæt i IFRS 16 

Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov 

Begrebsrammens niveau 1 beskriver overordnet, hvem der anses som regnskabbrugerne, og 

hvad regnskabsbrugerne skal bruge informationen til. Informationsbehovet kan været 

forskelligt dette er kaldt "heterogene informationsbehov" (Jens O. Elling, 2017, side 198). 

Begrebsrammens niveau 1 har særligt haft betydning for implementering af IFRS 16. Den 

tidligere IAS 17 regnskabsstandard har været kritiseret for ikke at opfylde 

informationsbehovet hos regnskabsbrugerne. Kritikken gik specifikt på, at mange brugere 
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mente at den operationelle leasing, gav anledning til at aktiver og passiver ikke var 

retvisende, og burde være indregnet i årsrapporten for leasingtager (IASB, 2009, side 14). 

Niveau 2: Kvalitative egenskaber 

Begrebsrammens niveau 2 består af en række kvalitative egenskaber, som den finansielle 

rapportering skal indeholde. Dette er krævet for at kunne bringe nytteværdi til 

prognoseopgaven som er beskrevet tidligere i niveau 1. De kvalitative egenskaber skal i 

sammenhæng med niveau 1 i begrebsrammen medvirke til at give et retvisende billede af den 

finansielle information. De kvalitative kan opdeles i 2 kategorier (Jens O. Elling, 2017, side 

204): 

- Forstærkende kvalitative egenskaber 

- Fundamentale kvalitative egenskaber 

 

Implementeringen af IFRS 16 træder her ind i form af egenskaben "sammenlignelighed". Den 

tidligere IAS 17 standard har været kritiseret for at indregne leasing på to forskellige måder, 

der medfører at virksomhedernes transaktioner behandles forskelligt. Dette resulterer at der 

er begrænset mulighed for sammenlignelighed på tværs af virksomheder. 

Niveau 3: Definition af elementer 

Årsrapporten består af en række elementer, som defineres i begrebsrammens niveau 3. Det 

forudsættes at læserne har et grundlæggende kendskab til grundelementerne i den finansielle 

rapportering, disse elementer gennemgås derfor ikke nærmere. 

Leasingtager opnår retten til at bruge et aktiv ved indgåelse af en leasingkontrakt, hvilket 

opfylder IASB's definition af et aktiv. I henhold til IAS 17 kunne leasingtager klassificere sin 

leasingaftale som operationel leasing og dette medførte, at der ikke blev indregnet et 

leasingaktiv og -forpligtelse. Dette er ikke tilfældet længere ved implementering af IFRS 16. 

Niveau 4: Indregning og måling 

Begrebsrammens niveau 4 omhandler indregning og måling. Indregning består af 

transaktioner der indregnes i resultatopgørelsen og balancen. Disse finansielle begivenheder 

der indregnes skal opfylde 2 kriterier, før de kan indregnes (Jens O. Elling, 2017, side 215): 

— Det skal være "sandsynligt", at de fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden eller fragår virksomheden og 

— Posternes skal kunne måles validt til kostpris eller værdi 
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Det ses ofte at mange virksomheders aktiver opfylder definitionskriteriet jf. niveau 3, men 

dog ikke opfylder betingelserne for indregning af den finansielle begivenhed.  

I denne forlængelse af ovenstående stilles der også krav til, at begivenheden kan måles 

baseret på et målegrundlag. 

Niveau 5: Klassifikation og præsentation samt grundlæggende forudsætninger 

Begrebsrammens niveau 5 som er det sidste led, omhandler klassifikation og præsentation i 

årsrapporten, samt hvilke krav der stilles til informationen f.eks. noter, anvendt 

regnskabspraksis mv. 

Ved klassifikation er der to kriterier der skal være opfyldt. Den tildelte information skal være 

relevant, ydermere gøre en forskel for beslutningsgrundlaget for regnskabbrugerne. 

Herudover skal transaktioner og begivenheder klassificeres således, at der dannes ens klasser 

i årsrapporten (Jens O. Elling, 2017, side 215). 

Der vil i de kommende afsnit være en gennemgang iht. klassifikation og præsentation i 

beskrivelsen af IAS 17 og IFRS 16. 

KAPITEL 6 - IAS 17 leases  
 
Dette kapitel har til formål at beskrive den tidligere internationale regnskabsregulering af 

leasingkontrakter. Kapitlet vil kort komme ind på den regnskabsmæssige behandling af 

leasingaftaler i overensstemmelse med IAS 17. 

6.1 Formål Med IAS 17 
 

Formålet ved denne regnskabsstandard IAS 17 er defineret som (IAS 17, punkt 1): 

 

”Formålet med denne standard er at foreskrive en hensigtsmæssig regnskabspraksis for 

leasingtager og leasinggiver samt angive de oplysninger, der skal gives i forbindelse med 

leasingkontrakter”  

 

IAS 17 er det regelsæt, der regulerer reglerne for indregning af leasingkontrakter både for 

leasinggiver og leasingtager. 



28 

  

 

 

6.2 Anvendelsesområde 
 

IAS 17 finder som udgangspunkt anvendelse på alle leasingaftaler dog med enkelte 

undtagelser af (IAS 17, punkt 2):  

Leasingkontrakter der vedrører efterforskning og udvinding af olier, naturgas og lignede 

ikke-gendannelige forekomster. Licensaftaler der vedrører for eksempel film, 

videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter og copyright-rettigheder. 

6.3 Leasingperiode 
 

I henhold til IAS 17 defineres leasingperioden således (IAS 17, punkt 4): 

”Leasingperioden er den uopsigelige periode, i hvilken leasingtager har forpligtet sig til at 

lease aktivet, og eventuelle yderligere perioder med eller uden yderligere betaling, for 

hvilke leasingtager har ret til at fortsætte med at lease aktivet, når det blot ved 

leasingkontraktens indgåelse er rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte retten” 

6.4 Klassifikation af leasingkontrakter 
 

IAS 17 skelner mellem to forskellige typer leasingkontrakter som består af finansiel og 

operationel leasing. Begge leasingkontrakter behandles regnskabsmæssigt forskelligt det er 

derfor nødvendigt for virksomheder at vurdere, hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt, 

hertil også om det skal klassificeres som finansiel eller operationel leasing. Klassifikationen af 

en leasingkontrakt foretages på det tidspunkt hvor kontakten indgås. Hvordan man 

klassificere en leasingkontrakt til værende finansiel eller operationel afhænger af selve 

leasingkontrakten. I bilag 3 fremgår der et beslutningstræ til brug for leasingtager for at gøre 

vurderingen begribelig. 

6.5 Regnskabsmæssigbehandling af leasingkontrakter 
 

De kommende afsnit redegøre for den regnskabsmæssige behandling af finansielle- og 

operationelle leasingkontrakter i leasingtagers regnskab. Da der ifølge standarden sondres 

mellem disse to klassifikationer af leasingkontrakter. 

6.5.1 Finansiel leasing 
 

En finansiel leasingkontrakt skal regnskabsmæssigt behandles som et lånefinansieret køb af 

et anlægsaktiv, dette skal derfor ikke indregnes i leasingtagers balance. 
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Indregning og måling: 

Tidspunktet for leasingaftalens indgåelse indregnes der I leasingtagers balance et aktiv, og en 

tilsvarende gældsforpligtelse. Finansielle leasingkontraker skal måles til kostpris ved første 

indregning. Kostprisen skal opgøres som den laveste værdi af dagsværdien af det leasede 

aktiv og nutidsværdien af minimumsydelser med direkte startomkostninger (IAS 17, Punkt 

20). Minimums ydelsen i IAS 17 er defineret som de ydelser, som leasingtager forpligter sig 

til eller allerede er forpligtet til at betale i leasingperioden. Nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne beregnes ved at tilbagediskontere leasingydelserne ved brug af 

den interne rente i leasingkontrakten. Den interne rente er defineret som den 

tilbagediskonteringsfaktor, der ved leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne til at være det samme som dagsværdien af aktivet (IAS 17, Punkt 

20). Herudover skal virksomhedens lånerente benyttes, såfremt man ikke kan klargøre hvad 

den interne rente er. Den alternative lånrente er i IAS 17 defineret som den rente, 

leasingtager skal betale for en tilsvarende låneaftale med de samme forudsætninger, da dette 

vurderes til at være det bedste estimat. 

Efterfølgende måling: 

Amortiseringen af leasingforpligtelsen sker i takt med at leasingydelserne betales. 

Fordelingen af minimumsleasingydelserne skal fordeles mellem finansieringsomkostninger 

bestående af renter, der skal indregnes i resultatopgørelsen, og afdrag der hertil reducerer 

leasingforpligtelsen (IAS 17, punkt 25). Renten skal allokeres, således at der indregnes en 

konstant periodisk rente på restgælden i hvert regnskabsår i løbet af leasingperioden. Hertil 

skal alle finansielt leasede aktiver indregnes og måles efter samme regnskabspraksis som de 

tilsvarende aktiver, der ejes af virksomheden. Det skal være i overensstemmelse med anvendt 

regnskabspraksis (IAS 17, punkt 27). Heraf kan det udledes, at et finansielt aktiv skal askrives 

på samme måde som tilsvarende aktiver virksomheden har købt, såfremt disse er 

afskrivningsberettigede. Afskrivningerne skal foretages lineært i overensstemmelse med IAS 

16 og IAS 38. Aktivet skal askrives fuldt ud over leasingperioden, kun hvis leasingaktivet skal 

tilbageleveres til leasinggiver ved leasingperiodens udløb. Det skal dog være rimelig sikkert, 

at leasingtager overtager ejendomsretten over leasingaktivet ved udløb af leasingperioden, så 

skal aktivet afskrives over brugstid (IAS 17, punkt 28).  Værdien af aktivet og 

leasingforpligtelsen vil ofte ikke udvikle sig ensartet over leasingperioden, alt afhængigt af 

leasingaktivets aksrivningsperiode og de beregnede afdrag på leasingforpligtelsen. Det 

betyder at de indregnede værdier af leasingaktivet og leasingforpligtelsen i særtilfælde vil 

være identiske gennem leasingperioden udelukkende grundet amortiseringsprincippet. Det 
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vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at indregne de betalte leasingydelser som 

driftsomkostninger i resultatopgørelsen, hvilket er tilfældet ved operationel leasing. 

6.5.2 Operationel leasing 
 
Substansen i operationel leasing har særlig karakter i leje af et aktiv, hvilket afspejles i den 

regnskabsmæssige behandling. 

 

Indregning og måling: 

Operationelle leasingkontrakter skal indregnes, som en omkostning i resultatopgørelsen 

henover leasingperioden og skal ikke optages i balancen. Omkostninger skal indregnes 

systematisk og linenært over leasingperioden i takt med betalingen af leasingydelserne, 

medmindre en anden indregning giver et mere retvisende billede af det tidsmæssige mønster 

af leasingtagers fordele (IAS 17, punkt 33). Indregningsmetoden fastgøres uafhængigt af 

betalingsmønsteret. Hertil skal serviceomkostning, herunder vedligeholdelse og forsikring 

indregnes i det regnskabsår omkostningerne vedrører. 

6.6 Præsentations-og oplysningskrav 
 

IAS 17 har ingen regler i henhold til præsentationskrav, reglerne omkring præsentation i 

årsregnskabet fremgår i IAS 1. I overensstemmelse med reglerne om præsentation i IAS 1 skal 

leasingtager, præsentere et finansielt leasingaktiv under materielle anlægsaktiver i balancen 

sammen med øvrige materielle anlægsaktiver. Hertil skal leasingforpligtelsen indregnes 

under passiverne i balancen som kort og langfristede gældsforpligtelser. Noterne i 

årsrapporten har til formål at give regnskabbrugerne relevant information, der gør dem i 

stand til adskille finansielt leasede aktiver fra de aktiver, som reelt ejes af virksomheden. 

Ifølge IAS 17 skal leasingtager give følgende oplysninger om finansielle leasingkontrakter 

(IAS 17, punkt 31): 

 Den regnskabsmæssige nettoværdi, ved regnskabsårets afslut for alle kategorier af 

aktiver 

 Der skal udarbejdes en afstemning af de samelede fremtidige minimumsleasingydelser 

ved regnskabsårets afslutning, det inkluderer også nutidsværdien. Virksomheden skal 

oplyse om de samlede fremtidige minimumsleasingydelser ved regnskabsårets 

afslutning og deres nutidsværdi for hver af nedstående periode: 

o Inden for 1 år, 

o Mellem 1 og 5 år, 
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o Senere end 5 år, 
 De variable leasingydelser som er indregnet som omkostning i regnskabsåret, 

 De totale fremtidige minimumsfremlejeydelser, som man forventer at modtage i 

henhold til en eller flere uopsigelige fremlejekontrakter ved regnskabsårets afslutning, 

 Der skal foreligge en generel beskrivelse af leasingtagers væsentligste leasingordninger, 

dette inkluderer blandt andet: 

o Et grundlag for opgørelsen af de betingede lejeydelser, 

o Tilstedeværelse af og vilkår for forlængelse eller købsret og 

prisstigningsklausuler, og 

o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, 

påtage yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser. 

 

Oplysningskravene der vedrører operationelle leasingkontrakter iht. IAS 17, er på en række 

punkter identiske med oplysningskravene for finansielle leasingkontrakter IAS 17, og 

adskiller sig på nogle områder, da den regnskabsmæssige behandling er forskellig. 

Leasingtager skal opgive følgende oplysninger om operationelle leasingkontrakter (IAS 17, 

punkt 35): 

 De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle 

leasingkontrakter for hver af følgende perioder: 

o Inden for 1 år, 

o Mellem 1 og 5 år, 

o Senere end 5 år, 

 De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til 

uopsigelige fremlejekontrakter ved regnskabsårets afslutning, 

 Leasing- og fremlejeydelser indregnet som omkostning i regnskabsåret, med angivelse 

af separate beløb for minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og 

fremlejeydelser, 

 En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder blandt 

andet: 

o Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser, 

o Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og 

prisstigningsklausuler, og 
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o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, 

påtage yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser. 

 

Et af de gentagende kritikpunkter der fremkommer af IAS 17, vedrører oplysningskravene for 

operationelle leasingkontrakter, da disse ikke giver regnskabsbrugerne tilstrækkelig 

information der skal til for at foretage indregning af de operationelle leasingkontrakter i 

balancen. 

KAPITEL 7 - IFRS 16 LEASES  
 
Nærværende afsnit har til formål at beskrive, hvordan leasingkontrakter regnskabsmæssigt 

behandles i overensstemmelse med IFRS 16. 

Udviklingen af IFRS 16 har længe været undervejs præget af kritikken af den tidligere 

gældende leasingstandard IAS 17, der foreskriver, hvordan leasing skal defineres indregnes, 

måles og præsenteres regnskabsmæssigt.  

7.1 IFRS 16 Leases 
 

Formålet med denne standard er beskrevet ved IFRS 16's punkt 1: 

”Formålet er at sikre, at leasingtagere og leasinggivere giver relevante oplysninger på en 

måde, der giver et retvisende billede af sådanne transaktioner. Disse oplysninger giver 

regnskabsbrugere et grundlag for at vurdere leasingkontrakters virkning på en 

virksomheds finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. ” 

Bestemmelserne for denne standard har til hensigt, at virksomhedernes leasing transaktioner 

præsenteres mere retvisende iht. begrebsrammen, og dermed giver regnskabsbrugerne et 

bedre grundlag til, at vurdere leasingaftalens indvirkning på virksomhedernes finansielle 

stilling samt indtjening (IASB: ”Effects Analysis – IFRS 16 Leases”, 2016). IFRS 16 

leasingstandard har væsentlige ændringer til leasingtagers årsrapport mens ændringerne for 

leasinggiver er beskedne.   

Dette er grundet at IFRS 16 ikke skelner mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter, hvilket betyder, at alle leasingkontrakter med en leasingperiode over 12 

måneder herunder ”right-of-use” aktiver og leasingforpligtelser skal indregnes i balancen 

med undtagelse for aktiver med lav værdi og kortfristede leasingaftaler (IASB: ”Effects 

Analysis – IFRS 16 Leases”, 2016). 
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7.1.1Anvenedlsesområde 

IFRS 16 finder anvendelse på alle leasingkontrakter med følgende undtagelser (IFRS 16, punkt 

3): 

● Leasingkontrakter vedrørende efterforskning, eller anvendelse af mineraler, 

udvinding af olier, naturgas og lignende 

● Leasingkontrakter vedrørende biologiske aktiver (IAS 41) 

● Service koncessionsaftaler der behandles under IFRIC 12 

● Licensaftaler vedrørende ejendomme, som indgår i anvendelsesområdet for IFRS 15 

”Omsætning fra kontrakter med kunder” 

● Immaterielle aktiver (IAS 38) 

7.1.2 Lempelsesregler 

I henhold til IFRS 16 er der mulighed for undtagelse at indregne to typer leasingkontrakter i 

balancen, hvilket afhænger af anvendt regnskabspraksis (IFRS 16, punkt 5). Leasingtager kan 

i regnskabet undlade at indregne leasingaktiver med lav værdi og kortfristede leasingaftaler 

med en periode på 12 måneder. Såfremt der tages brug af sidstnævnte undtagelser skal 

leasingtager indregne kontrakternes forbundne leasingydelser, som en omkostning enten 

lineært over den givne leasingperiode eller på et andet systematisk grundlag. Systematisk 

grundlag anvendes såfremt dette givet et mere retvisende billede. 

 

Leasingaktiver med lav værdi ”low-value assets”: 

Virksomheden kan vælge ikke at indregne en leasingaftale som et leasingaktiv- og 

forpligtelse, hvis det respektive aktiv har en lav ny anskaffelsesværdi herunder eksempelvis 

PC, telefon, kontorinventar mv. der opfylder kravene for at være et aktiv med lav værdi. 

Der er tale om vurdering af det enkelte aktiv. Vurderingen afhænger ikke om den pågældende 

aktivtype samlet set, er væsentlig for den enkelte virksomhed eller aktivets væsentlighed for 

leasingtager (Deloitte, IFRS-bog 2016). Værdien af et "low-value" aktiv kan dog svinge, og 

derfor har IASB sat en grænse for, hvornår værdien af et aktiv er "low-value" eller overstiger 

denne kategori. Denne værdi ligger på 5.000 USD. 

For at kunne anvende denne undtagelse er der krav om, at leasingaktivet selvstændigt kan 

anvendes, samt at denne ikke indgår i en større enhed af aktiver, såfremt anvendelsen i høj 

grad er indbyrdes afhængig. 

Valget af regnskabsmæssig behandling foretages individuelt for det enkelte leasingaktiv 

(Deloitte, IFRS-bog 2016). 

  



34 

  

 

 

Kortfristede leasingaftaler: 

Ligeså vel som at virksomhederne kan vælge at undgå at indregne leasingaktiver med lav 

værdi, kan de også vælge ikke at indregne kortfristede leasingaftaler som et leasingaktiv og –

forpligtelse. Dette omfatter de leasingaftaler der på indgåelsestidspunktet har en 

leasingperiode på 12 måneder eller mindre, samt ikke indeholder en købsoption. (Deloitte, 

IFRS-bog 2016). 

Valget af den regnskabsmæssige behandling for kortfristede leasingaktiver foretages separat 

for hver kategori af underliggende aktiver. (Deloitte, IFRS-bog 2016). 

7.2 Definition af leasingaftale 

En kontrakt skal behandles regnskabsmæssigt som en leasingkontrakt iht. IFRS 16, såfremt 

at denne opfylder kriterierne for en leasingaftale jf. standardens punkt 9, der definere en 

leasingaftale som følgende: 

 

”Ved indgåelsen af en kontrakt skal en virksomhed vurdere, hvorvidt kontrakten er eller 

indeholder en leasingkontrakt. En kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt, hvis den 

overdrager retten til mod vederlag at kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en 

periode. ” 

  

Den generelle definition på en leasingaftale jf. IFRS 16 er ændret essentielt på et punkt 

sammenholdt med IAS 17. IFRS 16's definition bygger på retten til at kontrollere brugen af et 

aktiv, mens IAS 17 definitionen bygger på retten til at bruge aktivet. 

Definitionen indeholder nogle kerneelementer; leasingaftale, kontrollere brugen, 

identificeret aktiv, periode og vederlag. Dette er uddybet i de kommende delafsnit, hvor der 

er taget udgangspunkt i beslutningstræet der kan anvendes ved vurdering af, hvorvidt en 

kontrakt omfattes af definitionen af en leasingaftale. 13 Begrebet ”vederlag” vil ikke blive 

uddybet nærmere, da det vurderes, at betydningen ligger implicit i begrebet. 

  

Identificeret aktiv 

Det første krav der skal være opfyldt, såfremt der er tale om en leasingkontrakt, er at det 

respektive aktiv, der er stillet til rådighed, skal kunne blive individuelt identificeret. I praksis 

vil det ikke være svært at identificere et aktiv, da dette vil fremgå eksplicit i kontrakten fx ved 

serienummer eller indirekte ved, at alene et aktiv er stillet til rådighed for leasingtager 

(Deloitte, IFRS-bog 2016). 

                                                           
13 Bilag 1 
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En del af aktivet kan være identificeret ved eksempelvis, at der i et omfang kan foretages 

fysisk afgrænsning eksempelvis kan en etage i en bygning opfylde definitionen (Deloitte, 

IFRS-bog 2016). 

Såfremt leasinggiver har ret til i hele aftalens løbetid at substituere aktivet, og i det omfang 

kan opnå økonomisk fordele, er der ikke tale om identificeret aktiv medmindre, at det anses 

for værende ikke sandsynligt for, at leasinggiver vil benytte sig af denne mulighed af 

praktiske eller økonomiske hensyn (Deloitte, IFRS-bog 2016). 

 

Retten til at opnå de økonomiske fordele 

Leasingtager skal i leasingperioden have retten til at opnå alle væsentlige økonomiske fordele 

forbundet med det identificerede aktiv. Dette kan eksempelvis ske ved, at leasingtager har 

eneret til at gøre brug af aktivet i den omfattede periode. Leasingtager kan opnå økonomiske 

fordele ved brugen af aktivet enten direkte eller indirekte ved eksempelvis besiddelse eller 

fremlease til tredjemand. 

  

Retten til at bestemme over brugen af aktivet 

Leasingtager har jf. standardens punkt B24 retten til at bruge aktiver, såfremt følgende er 

opfyldt: 

1. I brugsperioden har leasingtager retten til at bestemme hvorledes, samt til hvilket 

formål aktivets skal anvendes, eller 

2.   Beslutningen om hvad det respektive aktiv skal anvendes til i brugsperioden, er 

forudbestemt og 

a. Retten til at bruge aktivet foreligger leasingtager eller leasingtager kan 

bestemme/fastlægge at andre kan anvende aktivet uden involvering af 

leasinggiver, eller 

b. Aktivet der anvendes er designet af leasingtager, så det er specialiseret til 

leasingtagers anvendelse 

Kontrol over det identificeret aktiv er opfyldt, så snart at leasingtager har retten til at 

bestemme over brugen af aktivet, samt til at oppebære alle de økonomiske fordele forbundet 

med brugen af det identificeret aktiv i den aftalte periode (Deloitte, IFRS-bog 2016). 

Hvis essentielle beslutninger relateret til brugen af det identificerede aktiv er foruddefineret i 

kontraktgrundlaget, har leasingtager kontrol, hvis leasingtager står for den daglige drift af 

aktivet, uden at leasinggiver har mulighed for at påvirke dette, eller hvis aktivet er designet af 
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leasingtager (Deloitte, IFRS-bog 2016). I bilag 2 fremgår en model som skaber et overblik 

over de forskellige udfald, om hvem der kontrollere brugsretten. 

 

Periode 

Leasingperioden er defineret som den periode, hvor leasingtager har retten til at bruge 

aktivet i en uopsigelig periode. En periode kan være fastlagt på baggrund af en tidsmæssig 

varighed, herudover kan den også være fastsat på baggrund af anvendelse til et specificeret 

antal gange. 

Leasingperioden skal fastsættes af leasingtager som den periode, hvor leasingkontrakten er 

uopsigelig kombineret med nedenstående: 

 

 Leasingtager har en option til at forlænge leasingkontraktens periode, og det er rimelig 

sikkert at leasingtager vil udnytte denne option, og 

 Leasingtager har mulighed for at opsige leasingkontrakten, men det er rimelig sikkert at 

leasingtager ikke vil udnytte denne mulighed/option 

 

Det er ret essentielt at tage leasingtagers mulighed i betragtning for at forlænge eller opsige 

leasingaftale, hvis det er rimelig sandsynligt, at leasingtager vil udnytte sig af denne option. I 

forbindelse med vurdering af sandsynligheden for udnyttelse af forlængelses- eller 

opsigelsesoption indgår alle forhold, som kan påvirke virksomhedens beslutning om 

udnyttelse (Deloitte, IFRS-bog 2016). 

Det skal revurderes i tilfælde af begivenheder eller ændringer i fakta, der er inden for 

leasingtagers kontrol, der påvirker sandsynligheden for forlængelses- eller 

opsigelsesoptionen. Derudover skal leasingperioden revurderes i tilfælde af, at der er 

ændringer i den uopsigelig leasingperiode. Dette kan ske ved at leasingtager udnytter en 

forlængelsesoption der ikke indgik i den opgjorte leasingperiode.  (Deloitte, IFRS-bog 2016). 

 

7.2.1 Adskillelse af leasingaftaler og serviceaftaler 

 

I forbindelse med gennemgang af leasingkontrakter kræver IFRS 16 i de tilfælde, der er tale 

om sammensatte kontrakter, der består af et leasing element samt serviceydelse at disse 

adskilles. Det kan eksempelvis være leasing af en bil med tilhørende serviceaftale. Årsagen til 

at den nuværende standard ligger op til at leasingelementet, skal holdes adskilt fra 

serviceelementet skyldes, at de regnskabsmæssigt behandles forskelligt. Standarden ligger op 

til, at det udelukkende er leasing elementet i kontrakten der indregnes i balancen. Dog kan 
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leasingtager vælge at indregne alle leasingkontraktens delelementer som en fuldstændig 

kontrakt i balancen. 

  

7.3 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter 
  
Indregning og måling 

Begyndelsestidspunktet for den respektive leasingaftale er det givne tidspunkt, hvor 

leasinggiver har stillet det underliggende aktiv til rådighed for leasingtager. Dermed er 

begyndelsesdatoen, hvor leasingtager i balancen skal indregne et brugsretsaktiv med 

dertilhørende leasingforpligtelse som en gældsforpligtelse. 

 

Første Indregning 

Når det er fastlagt at i henhold til IFRS 16 er tale om en leasingaftale skal leasingtager 

indregne dette i balancen. Første indregning sker ved begyndelsestidspunktet, hvor ”right-of-

use” aktivet indregnes til kostpris i balancen i lighed med almindelige anlægsaktiver. 

Kostprisen består af leasingforpligtelsen som er den opgjorte værdi af brugsretten til aktivet, 

der indgår i leasingaftalen. Hertil indregnes eventuelle opstarts- og skønnede 

bortskaffelsesomkostninger i kostprisen (IFRS 16, punkt 24). Der indregnes ligeledes ved 

begyndelsestidspunktet en tilsvarende leasingforpligtelse. Leasingforpligtelsen måles til 

nutidsværdien af leasingydelserne, som opgøres ved at tilbagediskontere leasingydelserne 

ved at anvende den interne rente, der fremgår af den respektive leasingkontrakt eller ved 

anvendelse af en alternativ lånerente, såfremt der ikke er kendskab til den interne rente 

(IFRS 16, punkt 26). 

Til måling af leasingforpligtelsen indgår følgende i leasingydelserne: 

● Faste leasingydelser 

● Variable leasingydelser afhænger af årsindeks eller anden sats 

● Forventede afholdelse af omkostninger i henhold til restværdi 

● Afholdelse af omkostninger i forbindelse med udnyttelse af købsoption såfremt dette 

anvendes med rimelig sikkerhed 

● Afholdelse af omkostninger i forbindelse med udnyttelse af opsigelsesoption såfremt 

denne option anvendes med rimelig sikkerhed 
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Efterfølgende måling 

Som udgangspunkt skal leasingtager ved efterfølgende måling af ”right-of-use” aktiver 

anvende kostprismodellen. I tilfælde af leasingtager gøre brug af omvurderingsmodellen på 

en kategori af aktiver kan leasingtager vælge at gøre brug af denne model ved efterfølgende 

måling af alle materielle anlægsaktiver, der relatere sig hertil. 

I tilfælde af at kostprismodellen anvendes skal leasingtager måle ”right-of-use” aktiver til 

kostpris fratrukket alle de akkumulerede afskrivninger samt værdiforringelse tab der er 

forbundet med det respektive aktiv. Hertil skal der justeres for efterfølgende måling af 

leasingforpligtelsen (IFRS 16, punkt 30). 

Brugsretten af det leasede aktiv afskrives i overensstemmelse med IAS 16 om materielle 

anlægsaktiver. 

  

Leasingforpligtelsen ved efterfølgende måling måles til amortiseret kostpris ved brug af den 

interne rentes metode. Selve ydelserne består af en afdragsdel samt en rentedel. Rentedelen 

føres i driften, mens afdragsdelen fragår leasingforpligtelsen (IFRS 16, punkt 36). 

Det er fra leasingtagers perspektiv et krav, at leasingforpligtelsen revurderes som følge af 

ændringer i den anvendte rentesats, eller at der fremkommer ændringer i den forventede 

brugstid af det leasede aktiv (IFRS 16, punkt 40). 

 

Præsentationskrav 

Som følge af den tidligere standard har været kritiseret i forhold til, ringe præsentation og 

notekrav er hensigten med IFRS 16, hvor præsentations- og notekravene er blevet udvidet for 

at forbedre gennemsigtigheden i regnskaberne. 

Dette betyder at leasingtager i balancen skal præsentere leasingaktivet, som leasingtager har 

brugsretten til adskilt fra andre aktiver i balancen. I tilfælde af at leasingtager vælger ikke at 

præsentere dette adskilt i balancen, skal der i noten oplyses hvilke linjer i balancen der 

indeholder leasingaftaler (IFRS 16, punkt 47a).  Leasingforpligtelsen præsenteres på samme 

måde og skal adskilles fra de øvrige forpligtelser, der fremgår af leasingtagers forpligtelser. 

Såfremt leasingtager vælger ikke at præsentere dette adskilt, skal dette i noten oplyses om, 

hvilke linjer der i balancen indeholder leasingforpligtelser måde (IFRS 16, punkt 47b). 

Det er dog et krav om at de renteomkostninger forbundet med leasingkontrakten 

præsenteres særskilt fra afskrivninger på ”right-of-use” aktivet i driften og i anden 

totalindkomst (IFRS 16, punkt 49).   
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Noteoplysningskrav 

Standarden stiller højere krav til virksomheder omkring oplysninger i deres regnskab i 

forhold til deres leasingaktiviteter. Dette med henblik på at give regnskabsbrugerne den 

nødvendige information til at vurdere de enkelte virksomheders effekt, leasing har på 

virksomhedernes finansielle stilling og pengestrømme fra leasingaftaler. 

Noteoplysningerne kan gives under de øvrige noter. Dog er der er mulighed for at medtage en 

særskilt note om leasing, der som udgangspunkt skal indeholde følgende 

oplysningselementer jf. IFRS 16 punkt 53: 

● Afskrivninger af leasingaktivet fordelt ud på underliggende aktivklasser 

● Renter på leasingforpligtelsen 

● Omkostninger vedrørende de kortfristede leasingaftaler 

● Omkostninger vedrørende leasingaktiver med lav værdi 

● Omkostninger vedrørende variable leasingydelser der ikke indregnes i 

leasingforpligtelsen 

● Indtægter fra subleasingaftaler 

● De samlede udgående pengestrømmene ved leasingaftalerne 

● Tilgange af brugsretsaktiver 

● Tab og gevinster fra sale-and-leaseback transaktioner 

● Værdien leasingaktivet for ultimo regnskabsåret fordelt på underliggende aktivklasser 

Der er i figur 7.3.1 en oversigt over de påkrævede oplysninger fra de 2 forskellige standarder 

som er sammenholdt. Det er ikke udelukkende de kvantitative oplysninger, der fremgår af 

figur 7.3.1, som leasingtager er forpligtet til at oplyse. Leasingtager skal derimod oplyse de 

fornødne oplysninger i form af kvalitativ og kvantitative informationer, således at dette 

bidrager med et fyldestgørende informationsgrundlag til regnskabsbrugerne.  Dette kan være 

forskellige forhold/oplysninger der er essentielle for regnskabsbrugers informationsværdi 

som eksempelvis optionsmuligheder for leasingtager, variable leasingbetalinger eller andet 

der ikke fremgår ikke af regnskabet. 



40 

  

 

 

 



41 

  

 

 

 

Figur 7.3.1, Opsummering der viser forskellen mellem IFRS16 / IAS17, egen tilvirkning 
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KAPITEL 8. Udfordringer efter implementering af IFRS 16  
 

I dette kapitel vil der være fokus på de områder, der er vurderet til at give de største 

udfordringer efter implementering af IFRS 16.  Der vil være fokus på områder, hvor der er 

størst risiko samt usikkerhed forbundet med indregning herunder vurdering af 

leasingperiode, diskonteringsrente, behandling af modifikationer samt separering af 

leasingelementer. Disse områder er der tidligere redegjort for i kapitel 7. I dette kapitel vil 

der være en mere dybdegående gennemgang ved inddragelse af praktiske eksempler, 

Interviews, illustrationer, analyser af disse bestemmelser samt en konsekvensberegning for at 

understøtte dette. 

8.1 Leasingperioden og vurdering af optionsmulighed  

Teoretisk set er perioden, der skal indregnes i balancen for leasingtager defineret i afsnit 7.3. 

I praksis kan det godt give udfordringer til, at vurdere på tidspunktet ved kontraktens 

indgåelse, om hvorvidt leasingtager vil gøre brug af en option. Tvivl omkring leasingtagers 

forventning omkring leasingperioden vil dog være den samme ved anvendelse af IFRS 16 

eller IAS 17, da definitionen i disse standarder af leasingperioden er ensartet. 

Der er i standarden foreskrevet nogle retningslinjer for vurdering af forventninger til 

leasingperioden dette for at guide leasingtager om kontraktens løbetid. Dermed har man som 

værende leasingtager pligt til at inddrage al relevant information dertil omstændigheder, der 

kan have betydning for denne vurdering. Der kan eksempelvis ligge et økonomisk incitament 

til, at leasingtager vil udnytte optionen om forlængelse. Leasingtager skal blandt andet 

forholde sig til de kontraktlige forhold sammenholdt med markedsværdien, hvilket er en af 

de eksempler der fremgår af standardens appendiks B. Med andre ord skal leasingtager 

sammenholde størrelsen af vederlaget i den givende optionsperiode med værdien af et 

ensartet aktiv, der er handlet mellem uafhængige parter. Foranledning til at kunne anvende 

option om forlængelse er præget af den kontrakt, hvor vederlaget for den opsigelige periode 

ligger under markedsværdien for et givent aktiv. Det kan eksempelvis også være tilfældet at 

det fremgår af kontraktens vilkår og betingelser, at leasingtager ved kontraktens udløb står 

inde for restværdien, og skal afregne denne ved udløb eller bliver pålagt en eller anden form 

for bod. Ligesådan vedkommer det leasingtager, såfremt der skal afholdes omkostninger i 

forbindelse med tilbagelevering af det leasede aktiv i en bestemt stand i henhold til 

kontrakten (IFRS 16, punkt B37).  

Der kan også være forhold, der ikke ligefrem fremgår af kontrakten ved indgåelse. Dette kan 

eksempelvis være omkostninger afholdt i forbindelse med forbedringer og vedligeholdelse for 
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det leasede aktiv, der ved kontraktens udløb eller opsigelse vil gå tabt. Der vil også være 

forhold, der indikere på foranledning til option om forlængelse, da leasingtager på denne 

måde vil få mest ud af sin investering i det leasede aktiv.  

Der kan også være tilfælde hvor leasingtager producere et specielt produkt, hvor det 

udelukkende er det leasede aktiv, der kan producere det unikke produkt. Dermed ikke et 

leaset aktiv der er specielt designet til leasingtager, men et aktiv der er få udbydere af på 

verdensplan, hvorfor dette giver leasingtager mindre mulighed for at udskifte det leasede 

aktiv efter kontraktens udløb hermed et større incitament til option om forlængelse. Dog kan 

der være ændring i leasingtagers forretningsstrategi, hvor det er besluttet ikke længere at 

afsætte dette produkt, hvorfor dette vil være mindre sandsynligt for, at leasingtager vil 

benytte sig af optionen om forlængelse. 

Afspejlet af ovenstående er der en lang række eksempler på forhold, der skal medtages i 

leasingtageres vurdering om kontraktens løbetid for et givent aktiv.  

Det der i sjældent grad giver anledning til udfordringer og usikkerhed, er den aftalte løbetid 

mellem parterne, der som udgangspunkt er fastsat og defineret ved en start og slutdato i 

kontrakten.  

Dog skal leasingtager fastsætte leasingperioden, hvor aftalen stadig er retsgyldig. Såfremt 

begge parter kan, og har ret til at opsige leasingkontrakten uden anden parts tilladelse mod 

betaling af bod, er leasingkontrakten ikke længere retsgyldig (IFRS 16, punkt B34). 

Nogle optioner kan være besværlige at vurdere leasingtagers forventninger til. Når al 

information er samlet, og alle omstændigheder er medtaget i vurdering, kan der forekomme 

en vurdering som reelt set ligger med en 50/50 fordeling mellem forlængelse eller opsigelse. 

Mere specifikt kan nævnes lejemål, da der i praksis er mange lejekontrakter, der er vurderet 

til at være uendelig i forhold til udlejningsperioden. Resulteret i at der findes mange 

kontrakter, der er uopsigelig fra leasinggiver side, samt at leasingtager ikke har anledning til 

at flytte (Lejelovens §93). 

Det kommer bl.a. til udtryk fra interview person D, hvor vores informant udtrykker at der vil 

være udfordringer i implementeringsfasen: 

"Udøvelse af skøn i forbindelse med fastsættelse af leasingperioden med særlig fokus på 

udnyttelse af opsigelses- eller forlængelsesoptioner, evergreen-kontrakter osv."14.   

                                                           
14 Bilag 7 
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Nedenfor er givet et eksempel på vurdering af leasingperiode af en huslejekontrakt: 

 

Det kan i nogle tilfælde være umuligt at opgøre minimumsleasingydelserne over den 

”uendelige periode” samt fastsætte den alternative lånerente, såfremt leasingkontrakten er 

vurderet for værende uendelig. I forbindelse med dette vil der være tale om et skøn, der er 

bedst muligt opgjort ved at tage i betragtning af tidligere kontrakter eller køb. Som angivet i 

eksemplet ovenfor kan forhold som forbedringer også være en god indikator for vurdering 

heraf. Såfremt der mangler grundlag for at kunne opgøre det bedste skøn, kan 

forbedringernes levetid relateret til aktivet være et godt udgangspunkt. 

Under IAS 17 var der også udfordringer med uopsigelig leasingkontrakters vurdering af 

leasingperioden, da der ved indgåelse heraf også skulle tages højde for optioner. Dog har 

Eksempel husleje: 

Leasintager har indgået en huslejekontrakt i nogle tomme butikslokaler med attraktiv 

beliggenhed i København, hvor de kontraktmæssige vilkår indikerer, at der er tale om en 

leasingkontrakt. I kontrakten fremgår det, at den fra leasingtager er uopsigelig i 3 år, 

hertil fremgår det at leasingtager har en option om forlængelse på minimum 2 år ad 

gangen. Lejen ligger på markedsmæssige vilkår og er på niveau med markedslejen. 

Leasingtager står selv for vedligeholdelse og indretning af lokalerne. 

Leasingtager overtager lokalerne og indretter dem efter ønsket. Indretning af lejede 

lokaler afskrives over 10 år. Leasingtager vælger igen efter 4 år at indrette lokalerne igen. 

Der er tale om en væsentlig ændring i indretningen. Disse afskrives ligeledes over 10 år.  

 Vurdering: 

Leasinggiver kan i praksis ikke opsige leasingkontrakten efter der er gået 3 år grundet 

lejelovens bestemmelser, og da leasingtager fortsat investerer i leasingaktivet vurderes 

der ikke nogen indikationer på, at leasingtager vil fraflytte lejemålet. Dermed vil 

kontrakten i praksis være uendelig. Det mest retvisende billede ved første indregning i 

forbindelse med indgåelse af kontrakten vil være 10 år, da denne er i overensstemmelse 

med levetiden på de aktiverede omkostninger. Den efterkomne periode hvor der 

investeres i forbedringer skal der i starten af år 5 ske revurdering af leasingperioden til 

14 år i alt, såfremt regnskabspraksis fastholdes. 
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dette ikke haft en afgørende betydning for indregning i balancen, da disse i høj grad 

klassificeres som operationel leasing. 

På baggrund af ovenstående som vurderes fastlæggelse af leasingperioden specifikt på 

langvarige kontrakter i henhold til IFRS 16, for værende komplekst område og forbundet 

med usikkerhed, samt baseret på skøn. Det vurderes at der med tiden må komme nogle fælles 

retningslinjer for, hvordan dette skal fastlægges i praksis på baggrund af erfaring fra 

regnskabsaflæggere og IASB. 

Leasingkontraktens løbetid har en essentiel betydning for den forpligtelse der indregnes i 

balancen, hvorfor IASB har valgt at præcisere vurdering af leasingkontrakters løbetid. Dette 

er nemmere ved en kontrakt der er klassificeret som finansiel leasing, hvor det er 

nutidsværdien af de fremtidige minimumsydelser i henhold til begge standarder.  

Om der indregnes leasingkontrakter for 5, 10 eller 15 år er ret væsentligt i regnskabsregi, som 

er informationsværdi for regnskabsbrugere. Eksempelvis vil en længere finansieringsperiode 

have betydning for renten omfattet køb af et givent aktiv, der skal finansieres over 5, 10 eller 

15 år, da långiver skal have afdækket en større risiko, desto større den tidsmæssige 

finansiering er. 

For at visualisere ovenstående er der foretaget en følsomhedsberegning, som fremgår af 

følgende eksempel: 

Følsomhedsberegning af leasingperiode på henholdsvis 5, 10 og 10 år: 

I henhold til en kontrakt fremgår det at de fremtidige leasingydelser er fastsat til 

250.000 kr., da der i kontrakten ikke fremgår nogen intern rente, er denne fastsat til 

en alternativ rente på 4 %. Der er på baggrund af dette datasæt foretaget en 

følsomhedsberegning af henholdsvis en kontrakt på 5, 10 og 15 år som giver følgende 

nutidsværdier på baggrund af NPV metoden: 

 Med en periode på 5 år er der kalkuleret en nutidsværdi på 667.773 kr. 

 Med en periode på 10 år er der kalkuleret en nutidsværdi på 1.216.634 kr.  

 Med en periode på 15 år er der kalkuleret en nutidsværdi på 1.667.758 kr.   

 

Som tidligere nævnt vil renten i praksis afspejles i den tidsmæssige periode og dermed 

vil den have været højere i perioden for 10 og 15 år. I eksemplet er renten konstant 

samt også i leasingydelserne. Leasingydelser vil i praksis også ændre sig afhængigt af 

aktivets art.  
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Det ses af ovenstående kalkulationer, at der for de fastsatte perioder har væsentlig betydning 

for leasingtagers balancesum. På baggrund af vurderingen i henhold til om en option 

vurderes udnyttet eller ej. 

En leasingperiode begynder iht. IFRS 16’s punkt B36 først, når aktivet er stillet til rådighed 

for leasingtager. Med andre ord er opstartsdatoen den dag, hvor leasingtager har kontrol over 

aktivet og ikke indgåelsesdatoen for kontrakten. Indgåelsesdatoen er blot den dato, hvor man 

juridisk set er bundet som oftest træder i kraft ved underskriftsdatoen. Nogle leasinggiver 

tilbyder ofte i praksis henseende i forbindelse med salg af leasingkontrakter gratis perioder, 

hvor leasingaktivet er under leasingtagers kontrol. Dette med henblik på at skabe salg i form 

af "signing" rabat el lignende. Årsagen bag salget er underordnet, men vil desuagtet stadig 

gælde som en del af leasingperioden, dog vil den ikke indgå som en forpligtelse, da perioden 

er gratis, og dermed ikke har indflydelse på minimumsydelserne. Ovenstående er blevet 

omtalt i standarden, og er essentielt i forhold til hvordan dette skal behandles 

regnskabsmæssigt. Der henvises til afsnit 7.1.2 for yderligere gennemgang heraf hvor ”low 

value asset”, samt kortfristede leasingaftaler er gennemgået. 

I nogle tilfælde kan det også være i modsætning til ovenstående, at leasingtager betaler 

vederlag til leasinggiver, hvor leasingaktivet endnu ikke er under virksomhedens kontrol. 

Sidstnævnte er ikke betragtet som en del af leasingperioden. Dette sker oftest når 

leasingtager har indflydelse på aktivets design, funktion m.m., hvor leasingtager afholder 

omkostninger til hele eller delementer af aktivet før dette stilles til leasingtagers rådighed. 

Grunden til at dette ikke indregnes som en del af leasingperioden skyldes simpelt, at denne 

ikke opfylder betingelser for leasing i henhold til IFRS 16 punkt B44, hvor det er omtalt, at 

leasingtager skal have kontrol over aktivet.     

8.2 Revurdering af leasingperioden  

En leasingperiode fastsættes ud fra leasingtagers forventninger ved selve opstartsdatoen. Når 

leasingperioden er påbegyndt ser IASB gerne, at leasingtager under leasingperioden 

regelmæssigt tager stilling til sine leasingaktiver, med henblik på at identificerer mulige 

optioner. Udstederne har vurderet at det kan være ret ressourcekrævende at dokumentere 

disse revurderinger. Derfor er det kun i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i forhold til 

forudsætningen af det oprindelige estimat, hvortil der skal foretages revurderinger. 

Herudover stillingtagen om hvorvidt leasingtager vil udnytte denne option (IFRS 16 punkt 

20). Dog skal revurdering kun ske, såfremt at denne er under leasingtagers kontrol. 

Herunder er det bemærkelsesværdigt at markedsmæssige forhold ikke kan have indflydelse 

på leasingperioden, såfremt leasingaktivet er under leasingtagers kontrol. Markedsmæssige 
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forhold kan have indflydelse på vurdering af leasingtager forventning eller revurdering af 

leasingperioden, da der eksempelvis kan være nogle lempelser fra staten, der sætter nogle 

barrierer for et givent produkt, som er produceret ved hjælp af det leasede aktiv. Dette kan 

give leasingtager incitament til ikke at forlænge kontrakten.  

Som tidligere beskrevet vil forhold som, at investere i aktivet i form af forbedringer, er disse 

vurderet til at være væsentlige forhold, som ikke nødvendigvis var planlagt eller forventet i 

forbindelse med leasingperiodens opstart. Dette kan eksempelvis være indretning af lejede 

lokaler, tilpasning af produktionsmaskine mv., der ikke var forudset men vil være et 

økonomisk incitament til, at udnytte forlængelse af en kontrakt for ikke at lide tab på sine 

investeringer. 

Organisatoriske eller strategiske beslutninger vurderes at være ret essentielle i forbindelse 

med revurdering af leasingperiode. Eksempelvis hvis leasingtager har en sub-leasing aftale 

med en tredje mand, hvor tredje man ønsker at lease længere end den aftalte periode, vil 

dette også være forhold, der bevirker leasingtagers forventning omkring leasingperioden 

(IFRS 16 punkt B41). Da leasingtager kontraktligt ikke længere vil have rettigheder over det 

leasede aktiv. I tillæg til strategiske beslutninger hvor behovet for maskiner, biler mv. er 

mindre, vil dette også give anledning til revurdering af leasingperioden sammen med 

leasingforpligtelsen. Dette opgøres efter bestemmelserne for modifikationer som bliver 

beskrevet senere i afsnit 8.8. 

8.3 Diskonteringsrenten 
 
I forbindelse med opgørelsen af leasingforpligtelsen skal denne opgøres efter NPV metoden, 

hvor alle fremtidige minimumsydelser tilbagediskonteres til den kalkulerede nutidsværdi. 

For at kunne beregne dette har IFRS i sit punkt 26 omtalt dette som følgende: 

”På påbegyndelsesdatoen skal leasingtager måle leasingforpligtelsen til nutidsværdien af 

de pr. den pågældende dato ubetalte leasingydelser. Leasingydelserne skal diskonteres ved 

anvendelse af den interne rente i leasingkontrakten, hvis denne uden videre kan bestemmes. 

Hvis denne rente ikke uden videre kan bestemmes, skal leasingtagers marginale lånerente 

anvendes. ” 

Det komplekse ved dette er ikke selve beregningen af nutidsværdien. Såfremt man har 

faktorerne defineret, der ligger til grund for beregningen altså de fremtidige 

minimumsydelser og en fastsat diskonteringsrente, vil dette give et pålideligt grundlag for 

nutidsværdien. Udfordringerne ligger således i, at få defineret og estimeret et input, der er 

pålideligt da dette nødvendigvis ikke vil fremgå af kontrakten.   
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Når det bedste estimat af inputs er fastlagt, vil der gøres brug af NPV metoden som fremgår 

af nedestående: 

NPV = Y0 + (Y1 + r)-1 + (Y2 + r)-2 + (Y3 + r)-3 + (Y4 + r)-4… 

NPV er nutidsværdien, hvor Y er ydelsen, mens r er den konstante diskonteringsrente.  

Udfordringerne kan ligge i at det ofte på længerevarende kontrakter, kan blive en meget 

omfattende beregning f.eks. en kontrakt på 10 år og der er mange af disse. Dette kræver 

systemer der kan håndtere og nøjagtigt kan beregne nutidsværdier. Der er forneden lavet et 

eksempel på beregning af nutidsværdi af en huslejekontrakt: 

 

Tilbagediskontering af en leasingkontrakts minimumsydelser foretages også under IAS 17, 

hvorfor dette ikke er noget nyt. Leasingforpligtelsen skal i henhold til tidligere standard 

indregnes som den værdi, der er den laveste af nutidsværdien eller dagsværdien. For at 

kunne fastlægge dette, er man nødsaget til at beregne nutidsværdien, for at vurdere hvilken 

værdi der er lavest.  

I forhold til metoden for fastsættelse af diskonteringsrenten jf. IFRS 16 er der ikke den store 

ændring sammenholdt med den tidligere standard. I tidligere standard er det kun finansielle 

kontrakter, som er omfattet af diskonteringsrenten, hvorfor denne var mindre omtalt i 

tidligere standard. I henhold til IFRS 16 er denne omtalt noget mere præget af omfanget, da 

det både er gældende for finansielle og operationelle leasingkontrakter og dermed største 

delen af kontrakterne. Kontrakter defineret som ”Low value” og kortfristede leasingaftaler vil 

ikke være omfattet af dette, da det kommer under undtagelser se afsnit 7.1.2 for yderligere 

gennemgang heraf.    

Nutidsværdi af husleje: 

Der er tale om en huslejekontrakt på 10 år med en årlig ydelse på 120 t.kr. med en fast 

alternativ lånerente på 3%. 

Beregningen af nutidsværdien vil se ud som følgende: 

(120.000 + 3%)-1 + (120.000 + 3%)-2 + (120.000 + 3%)-3… + (120.000 + 3%)-9 = 

1.023.624 kr. 

Leasingaktiv og –forpligtelse vil i dette tilfælde udgøre 1.023.624 kr. ved første 

indregning med den forudsætning at der ingen yderligere omkostninger er forbundet jf. 

de kontraktlige forhold. 
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8.4 Den interne rente  
 

Fastsættelse af diskonteringsrenten til enten den interne rente eller anden pålidelig sats ud 

fra andre forhold er beskrevet i de tidligere afsnit. Såfremt der ikke er mulighed for 

sidstnævnte fastsættes denne efter den alternative lånerente. Kontraktens prisfastsættelse 

skal således afspejles i den alternative lånerente, som er illustreret nedenfor, hvor man kan se 

sammensætning af den interne lånerente:  

 

 

Figur 8.4.1, forhold der påvirker 

den interne rente i en 

leasingkontrakt15.  

 

 

 

Den rente der afspejler den mest nøjagtige omkring forholdende for den pågældende 

finasiering, er som udgangspunkt den interne rente. Oftest fremgår den interne rente ikke af 

de respektive leasingkontrakter, da denne er en indikator for leasinggivers omkostninger, for 

at finansiere det givne aktiv og implicit leasinggivers fortjeneste for kontrakten. For at kunne 

fastsætte dette, vil det kræve indsigt i leasinggivers omkostninger forbundet med kontrakten. 

Eksempelvis i tilfælde af at leasinggiver er pålagt omkostninger til modifikations- eller 

opstartsomkostninger, vil denne påvirke den interne rente, der kan medføre, at leasinggiver 

ikke vil lease aktivet ud igen til enten samme eller ny leasingtager efter endt leasing. Dette er 

præget af, at aktivets restværdi vil være en del begrænset for leasinggiver, mens denne vil 

have en reel værdi for leasingtager ved udløb. Parametre som reetableringsomkostninger vil 

også være med til at påvirke den interne rente. Uagtet om disse omkostninger fremgår af 

kontrakten, vil den som udgangspunkt ikke påvirke den alternative lånerente.  

                                                           
15 IFRS 16:A, Interest rate implicit in the lease og publikationen: Leases, A more transparent balance 

sheet. 
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I forbindelse med implementering af den nye standard skal den alternative lånerente 

anvendes på de kontraker der i tidligere standard IAS 17, er klassificeret som operationelle 

leasingkontrakter (IFRS 16 punkt C).  

8.5 Den alternative lånerente  
 

Den alternativ lånerente er også kendt som leasingtagers marginale lånerente. Denne rente er 

defineret ved IFRS 16 standardens appendiks A, herunder med følgende: 

”Den rente, som leasingtager under lignende økonomiske rammer skulle betale for over en 

tilsvarende løbetid og mod en tilsvarende sikkerhed at låne de midler, som er nødvendige 

for at opnå et aktiv af en værdi svarende til brugsretsaktivets. ” 

Dvs. at den alternative rente skal svare til den rentesats, som leasingtager reelt set skulle få i 

forbindelse med optagelse af lån til anskaffelse af aktivet med samme løbetid og samme 

sikkerhed. For at kunne visualisere dette, er det blevet illustreret nedenfor: 

 

Figur 8.5.1, Sammensætning alternative lånerente, egen tilvirkning. 

På baggrund af ovenstående vil dette lede til, at større koncerner med udenlandske 

datterselskaber, sandsynligvis skal bruge forskellige diskonteringsrenter. Ved leasing af 

ensartet aktiver på samme løbetid og vilkår, dette uagtet om det skal administreres lokalt i de 

berørte datterselskaber eller centralt. Sandsynligheden for at der er tale om tilnærmelsesvis 

ens diskonteringsrente, vil være når kontrakterne håndteres centralt, da det for lånet er 

samme selskab, der stiller sikkerhed. Dog vurderes det at lånerenten på f.eks. billån vil være 

forskellige fra land til land, eller som minimum hvor der er større politisk og økonomisk 

distance.  
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Da den alternative rente afhænger af kontrakt specifikke forhold herunder aktiv og periode 

skal renten opgøres for hver enkelt kontrakt. IASB har i den forbindelse defineret at der i 

forbindelse med implementering af den nye standard, kan anvendes en gennemsnitsrente 

ved fastsættelse af diskonteringsrenten for de aktiver der er ensartede eller lignende på 

kontrakter, aktivets art og periode.  

Som tidligere beskrevet er en væsentlig faktor, der skal tages i betragtning at en virksomhed 

alternativt skulle optage et lån på tilsvarende betingelser og sikkerhed. Med andre ord skal 

man tage lånets løbetid og afdrag i betragtning og vurdere disse for værende ensartede. En 

essentiel faktor ved dette er også i hvilken grad af sikkerhed, man som leasingtager er i stand 

til at stille for långiver. Disse forhold vil alt andet lige have en effekt på renten.  Solide 

virksomheder vil opleve, at de i praksis i forbindelse med optagelse af et lån vil opnå en lavere 

rente og en højere ydelse, da långivere har en lavere risiko. Omvendt vil en virksomhed der er 

mindre solid ved indgåelse af lån opnå en større rente og mindre ydelse, grundet der er større 

risiko. En højere rente betyder dog set i det matematisk perspektiv en lavere forpligtelse der 

skal indregnes. Dette er illustreret ved nedenstående følsomhedsberegning: 

 

 

Der er mange forhold der skal tages i betragtning for fastsættelse af den alternative rente og 

interne rente. Alt efter incitament for leasingtager vil der være mulighed for at justere den 

alternative lånerente. Et lavt leasingaktiv og –forpligtelse afleder en lavere afskrivning, 

Følsomhedsberegning ved ændring af diskonteringsrente: 

De fremtidige minimumydelser af en given leasingkontrakt er angivet til 250.000 kr. pr. år 

over en leasingperiode på 10 år her er der givet et eksempel på en rente på henholdsvis 2%, 

4% og 7% som giver følgende nutidsværdier: 

 2% p.a. giver en nutidsværdi på 2.245.646 kr. 

 4% p.a. giver en nutidsværdi på 2.027.724 kr. 

 7% p.a. giver en nutidsværdi på 1.755.895 kr. 

 

Som det ses af ovenstående værdier giver en højere rente en lavere nutidsværdi. Der er et 

relativt stort spænd mellem henholdsvis renten på 2% og 7%, hvorfor man som værende 

leasingtager sjældent vil være i tvivl om, hvilken lånerente der skal anvendes. Der kan dog i 

nogle tilfælde komme en afvigelse mellem den interne rente og den alternative lånerente 

præget af virksomhedens finansielle forhold som tidligere var illustreret. 
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hvorfor at leasingtager skal kunne argumenter for anvendelse af en højere rente. 

Modsætningsvist hvis der ønskes højere afskrivninger skal leasingtager argumentere for en 

lavere rente. Uanset om der er tale om en høj eller lav rente, vil der i leasingtagers regnskab 

være tale om omkostninger i samme omfang. Med andre ord er der tale om en forskydning 

mellem renter og afskrivninger, da leasingydelserne er fastgivet i kontrakten.  

8.6 Servicekontrakter 
 

Den tidligere standard har defineret minimumsydelserne som de ydelser, leasingtager gør sig 

forpligtet til i den omfattede leasingperiode, dog med udeladelse af de omkostninger der 

relatere sig til service, skatter og andre delelementer, der ikke er omfattet leasingydelsen (IAS 

17, Definitioner, Minimumsleasingydelser). Der skal på baggrund af delelementernes 

forholdsmæssige dagsværdi ske adskillelse (IFRIC 4, pkt. 13). 

Hvad der angår den nuværende standard IFRS 16, skal der i forbindelse med kontraktens 

indgåelse foretages vurdering om, hvorvidt der i kontrakten foreligger nogle delelementer 

samt om disse opfylder kriterierne for leasing. 

Dette er er også overordnet beskrevet i afsnit 7.2.1.  

Elementer som typisk ikke vil være defineret som et leasingelement, vil typisk være service. 

Dette grundet at service sammenholdt med definitionen af leasing ikke opfylder kravene for 

et identificeret aktiv se afsnit 7.2. Service og andre delementer som indgår i 

leasingkontrakten, anses ikke som et leasingaktiv, grundet at leasingtager ikke har 

brugsretten, samt at leasinggiver har en form for substantiel ret og kan udskifte ydelsen med 

et tilsvarende. Som udgangspunkt skal disse elementer holdes adskilt fra den oprindelige 

minimumydelse forud for indregning i balancen og indregnes i driften (IFRS 16 punkt 12). 

Nedenfor er givet et eksempel på en kombineret kontrakt, og hvordan dette vil blive 

håndteret i praksis: 

 

Eksempel på leasingkontrakt med serviceaftale: 

En virksomhed transportere gods henover søs, og deres tidligere containere til at 

transportere, er ikke i god stand. De har været på udkig efter nogle nye containere, og 

har fået et godt tilbud, hvor de kan leje 20 containere. Ved indgåelse af kontrakten 

forpligter de sig til at købe minimum 10 årlige oversøiske transporteringer på et af 

leasinggivers skibe, samt 5 køb af sikkerhedscheck af container ved leasinggivers 

værksted.  
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8.7 Allokering af vederlag 
 

Ved adskillelse af delkomponenter er det vigtigt at tage udgangspunkt i begrebet ”stand-

alone” priser. Stand-alone begrebet er defineret i standarden ved den pris som en tilsvarende 

leverandører, vil tage for et ensartet aktiv eller serviceydelse i tilfælde af, at denne ydelse eller 

aktiv skulle anskaffes fra en anden part. Dette vil kræve at leasingtager har indsigt i 

leasinggivers priser, hvilket sker sjældent i lighed med indsigt i renten, som beskrevet 

tidligere, da leasingtager vil få indsigt i de ”reelle” omkostninger. 

For at finde stand-alone priser fastsætter standarden, at leasingtager finder et estimat for den 

givne stand-alone pris på baggrund af tilgængelig information. I praksis kan det i nogle 

tilfælde være mere omfattende og ressourcekrævende, da man for eksempelvis ved speciel 

designet aktiver ikke har mulighed for at finde leverandører, der kan servicere det respektive 

aktiv. Derimod vil det for homogene aktiver, herunder kan nævnes biler at være mindre 

ressourcekrævende, da der vil ligge relativt mange informationer tilgængelig for, at finde det 

bedste estimat for stand alone-prisen på service, forsikring mv. af aktiverne. 

På baggrund af ovenstående kommer den pragmatiske holdning til udtryk fra IASB, at man 

som værende leasingtager kan vælge ikke at adskille kontrakten efter de delelementer, der 

fremgår i kontrakten, hvorfor det er vurderet mere hensigtsmæssigt at indregne disse samlet 

(IFRS 16 punkt 15). Dette for også at sikre mere gennemsigtighed i leasingtagers årsrapport. 

Eksempelvis hvis leasingtager leaser 10 biler på ens lignende kontrakter skal alle disse 

Eksempel på leasingkontrakt med serviceaftale, Forsat: 

Skibet og værkstedet vedligeholdes af leasinggiver. Således har leasingtager ikke 

brugsret over skibet og værkstedet.  

Angående containerne har leasingtager den fulde brugsret over aktiverne, og dermed 

kontrollen over hvilket formål disse skal anvendes til. 

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at de oversøiske transporteringer og 

sikkerhedscheck af container er serviceydelser. Dermed skal der i forbindelse med 

kontraktindgåelsen ske komponentadskillelse. Adskillelsen skal ses således at leje af 

containerne er en leasingydelse, mens de andre delelementer anses som service. 
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kontrakter behandles samlet set, ellers skal der ske udskillelse af delelementerne i alle 

kontrakter. Alle fremtidige kontrakter skal således behandles på baggrund af denne 

beslutningstagen. 

Aktiviteter der hverken vedrører varer eller serviceydelser, der nemmest er eksemplificeret 

ved administrationsgebyr i forbindelse med kontraktoprettelse, giver ikke anledning til at 

opdele kontrakten i flere delelementer, men skal derimod forholdsmæssigt fordeles på de 

enkelte elementer der er i kontrakten. Der fra standardudstederne defineret et vederlag 

herom. 

8.8 Modificeret kontrakter  
 

IASB har i den nuværende standard IFRS 16 foreskrevet nogle bestemmelser omfattet 

modifikation af eksisterende kontrakter. Den tidligere standard lagde op til, at man ved 

kontraktens påbegyndelse skulle opgøre leasingaktivets kostpris, samt den tilhørende 

leasingforpligtelse. Elementer leasingtager ikke var bekendt ved leasingkontraktens 

begyndelse, skal opgøres efter den tilgængelige information på tidspunktet. I modsætning til 

den tidligere standard ligger IFRS 16 op til, at man revurdere sine leasingkontrakter løbende 

med henblik på, at identificere væsentlige ændringer, der kan have indflydelse på de 

forudsætninger, der lå til grund ved første indregning.    

Såfremt man under sin vurdering er bekendt med forhold der indikere på væsentlige 

ændringer, skal leasingaktivet og –forpligtelsen revurderes. Revurdering kan være en lidt 

mere kompleks samt ressourcekrævende arbejdsbyrde. Dette er en af grundene til at IFRS 16, 

er udarbejdet som en ny standard, og ikke blot en opdatering i forhold til tidligere standard. 

Byrden for leasingtager ligger ikke ved de estimater, der skal foretages i forbindelse med 

første indregning, men de løbende revurderinger jævnfør tidligere standard var der en 

konstant faktor på leasingtagers balance perioden ud, så snart den første indregning havde 

fundet sted og afskrivningsprofilen fastsat. 

Når den interne rente er fastsat vurderes denne at være konstant under leasingperioden. Den 

alternative lånerente, som er anvendt på de fleste kontrakter specifikt på de operationelle 

leasingkontrakter i forbindelse med overgang til nye standard, vil alt andet lige løbende 

ændre sig afhængigt af leasingtageres finansielle præstation herunder, driftsresultat, soliditet 

m.m. 

Det kan være svært at vurdere hvornår en ændring i renten kan være væsentlig for 

revurdering. Eksempelvis skal der ikke ske revurdering af de indregnede leasingkontrakter på 



55 

  

 

 

baggrund af ændret diskonteringsrente, men der skal i forbindelse med revurdering 

anvendes den aktuelle diskonteringsrente (IFRS 16 punkt 45). 

I nogle tilfælde skal der skelnes mellem modificering af eksisterende kontrakter, og det der 

kan betragtes som en ny kontrakt, selvom dette er tillæg/ændring til en eksisterende 

kontrakt. Dette kan eksemplificeres ved at ændringen i leasingkontrakten, giver leasingtager 

brugsret over et eller flere aktiver end det der stod i den oprindelige kontrakt. Derudover at 

vederlaget for de yderligere aktiver desuden svarer til stand-alone prisen. For disse betragtes 

ændringen ikke som en modifikation til eksisterende kontrakt, men derimod som en ny 

kontrakt (IFRS 16 punkt 44). Dette er illustreret i nedstående eksempel. Såfremt det vurderes 

at der er tale om modifikation til en eksisterende kontrakt, behandles disse under 

bestemmelserne for allokering af vederlag som beskrevet og gennemgået under afsnit 8.7. 

 

Der er jf. IFRS 16 punkt 45-46 defineret hvordan et eksisterende leasingaktiv og –forpligtelse 

skal reguleres, såfremt der ikke er tale om en ny kontrakt. Der er på de næste sider 

Modifikation i leasingkontrakt: 

Nedenfor er der oplistet forhold i en leasingkontrakt, der skal tages i betragtning så snart 

der under revurdering er tale om en modifikation. 

 Lejekontrakt på 15 år med areal på 7.500 m2 samt med reception – kontrakten 

indeholder definitionen af et identificeret aktiv 

 Den årlige leje udgør 250 t.kr. – lejen ligger på niveau med markedslejen 

 Efter en periode på 4 år vælger virksomheden at udvide med yderligere 1.000 m2 på 

samme lokalitet  

 Lejen for udvidelsen udgør 50.000 kr. 

 

Som det ses af ovenstående er prisen for udvidelsen af de nye m2 en anelse lavere. Dette 

kan være præget af, at leasinggiver ikke har afholdt omkostninger til eksempelvis 

markedsføring, ekstra medarbejder til reception mv. Derfor er der ikke tale om 

modifikation til eksisterende kontrakt men derimod en ny kontrakt. Kontrakten for de 

yderligere m2 indregnes som beskrevet i afsnit 7.3 – den regnskabsmæssige behandling 

af leasing kontrakter, uden der er ændringer til den eksisterende indregnede 

leasingkontrakt. 
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gennemgået tre eksempler, der vurderes til at være de hyppigste scenarier man oplever i 

praksis som er følgende: 

 Leasingperioden forlænges 

 Ydelsen reduceres 

 Aktivet reduceres  

 

For alle tre scenarier er der illustreret leasingperioden forud for og efter de respektive 

modifikationer. 

8.9 Ændret Leasingperiode  
 

Oprindelig leasingkontrakt  

Der er tale om en 10 årig huslejekontrakt med en årlig ydelse på 250 t.kr., da den interne 

rente ikke er oplyst eller fastsat, er den alternative lånerente fastsat til 6% ved periodens 

begyndelse. Den kalkulerede nutidsværdi af minimumydelserne på baggrund af ovenstående, 

giver således en værdi på: 1.840.022 kr. Dette er illustreret nedenfor: 

Figur 8.9.1, Leasingforløb oprindelig kontrakt, egen tilvirkning 

Modifikation, forlængelse 

Den årlige leje og lejearealet forbliver uændret. Lejeperioden bliver forlænget med yderligere 

5 år således, at der er en lejeperiode på 15 år i alt. Forlængelsen sker i starten af år 2024, 

hvorfor dette ikke var en del af den oprindelige kontrakt. I forlængelsesåret er den alternative 

rente fastsat til 7%, hvilket giver en nutidsværdi for de fremtidige minimumsydelser på 

1.755.895 kr., dermed en regulering til det indregnede leasingaktiv samt -forpligtelse på 

702.804 kr. Forløbet efter modifikationen er illustreret nedenfor:  
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Figur 8.9.2, Leasingforløb efter modifikation, egen tilvirkning 

8.10 Ændret leasingydelse 
 

Oprindelig leasingkontrakt  

Der er tale om en 10-årig huslejekontrakt på 400 m2, hvor den årlige leje udgør 250 t.kr., da 

den interne rente ikke er tilgængelig, er den alternative rente fastsat til 6% ved 

leasingperiodens begyndelse. På baggrund af disse oplysninger giver dette en nutidsværdi på 

1.840.022 kr. Hvilket er indregnet som henholdsvis leasingaktiv og- forpligtelse. 

Leasingforløbet er illustreret herunder: 

 

Figur 8.10.1, Leasingforløb oprindelig kontrakt, egen tilvirkning 
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Modifikation, ændret leasingydelse 

I begyndelsen af år 2024 beslutter lejegiver, at reducere lejeydelsen således, at den årlige 

lejer giver 200 t.kr. Kontraktens løbetid og selve aktivet forbliver uændret. Den alternative 

rente er fastsat til 7% ved revurderingsåret. Leasingforpligtelsen og aktivet reguleres i lighed 

til tidligere eksempel til den revurderet nutidsværdi, som kalkuleret giver 820 t.kr. for de 

fremtidige minimusydelser. Dette giver således en regulering på 233 t.kr. Til det indregnede 

leasingaktiv samt forpligtelse. Leasingperiodens forløb efter modifikationen er illustreret som 

følgende: 

Figur 8.10.2, Leasingforløb efter modifikation, egen tilvirkning 

8.11 Ændret aktiv 
 

Oprindelig leasingkontrakt  

Der er tale om en leasingkontrakt med varighed på 10 år, hvoraf lejearealet udgør 4.000 m2, 

samt ligger den årlige leje på 250 t.kr. Da den interne rente ikke er tilgængelig, er den 

alternative rente fastsat til 6%. Hermed giver dette ved periodestart en nutidsværdi på 

1.840.022 kr. leasingperioden ved første indregning forløber således: 

Figur 5.11.1, Leasingforløb oprindelig kontrakt, egen tilvirkning 
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Modifikation, ændret aktiv 

I begyndelse af år 2024 reduceres leasingaktivets areal med 50%, hvilket også afspejles i den 

årlige leje, der nu ligger på 130 t.kr. Leasingperioden er uændret. Ved modifikations 

tidspunktet er den alternative rente fastsat til 7%. Nutidsværdien på baggrund af disse 

oplysninger udgør 533 t.kr. Leasingaktivet og -forpligtelsen udgør i begyndelsen af 

modifikationsåret henholdsvis 920 t.kr. og 1.053 t.kr. Da lejemålet reduceres med 50%, 

reduceres disse ligeledes med halvdelen, og udgør efterfølgende henholdsvis 460 t.kr. og 527 

t.kr. Forskellen mellem aktivet og forpligtelsen ved modifikationstidspunktet udgør 67 t.kr., 

der skal indtægtsføres. Dernæst er der fortaget revurdering af nutidsværdien for de 

fremtidige minimumsydelser, som giver en regulering på 6 t.kr. Dette er tillagt i balancen på 

leasingaktivet og –forpligtelsen som er illustreret herunder: 

 

Figur 8.11.2, Leasingforløb efter modifikation, egen tilvirkning 

8.12 Delkonklusion  
 

Dette afsnit vil indeholde en kort opsummering af samt delkonklusion af kapitel 8. 

Selve definitionen af leasingkontrakt jf. IFRS 16 afviger ikke fra den tidligere standard for 

finansiel leasing i den størrelsesorden, som vil medføre synlige ændringer i leasingtagers 

årsrapport. Det vurderes at de synlige ændringer vil være omfattet for de kontraker, der i 

henhold til tidligere standard IAS17, blev klassificeret som operationel leasingkontrakt. Disse 

blev ikke indregnet i leasingtagers årsrapport, men indregnet direkte i driften og 

restforpligtelsen blev oplyst i noten. 

I forhold til den nye standard er det vurderet, at der ved indregning af leasingaktiv og -

forpligtelse indeholder væsentlige elementer baseret på vurdering og skøn. Hermed er der 

udarbejdet følsomhedsanalyser og konsekvensberegning, hvor der under de nye 

bestemmelser kræver vurdering af leasingperiode og modifikation af leasingkontrakter. Dette 
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vil have en væsentlig indflydelse på leasingforpligtelsen for nogle typer af virksomheder. 

Derudover skal der efter de nuværende bestemmelser ske løbende revurdering af 

leasingkontrakter, som kan være ret ressourcekrævende, da leasingkontrakter efter den 

tidligere standard kunne ”passe sig selv” efter første indregning.    

Overordnet set vurderes det, at den nuværende standard er mere kompleks sammenholdt 

med tidligere standard, særligt hvis man som leasingtager har operationelle leasingaftaler.  

For nogle virksomheder vil implementeringen af IFRS 16 være bestående af betragtelige 

summer, der medfører effekt i balance og nøgletal afhængigt af branchetype, herunder kan 

specifikt nævnes transportbranchen, flybranchen mv.    

KAPITEL 9. Interessent analyse   
 

Nærværende afsnit har til formål at analysere interessenter, der fremgår af 

koalitionsmodellen. Dermed en dybdegående gennemgang af disse understøttet af 

interviews. I forbindelse med analysen er der taget udgangspunkt i de problemstillinger, der 

ligger til grund for rapporten. Overordnet set vil der blive foretaget en analyse af, hvordan 

interessenterne har været påvirket af implementeringen af IFRS 16. 

Kravet om offentliggørelse for ekstern regnskabsinformation, gælder ca. 300.000 

virksomheder, som er registeret i selskabsform (Jens O. Elling, 2017, side 20). Disse 

selskabsformer i Danmark kan klassificeres i form af anpartsselskab (ApS), aktieselskabet 

(A/S), interessentskab (I/S) og partnerselskab (P/S), iværksætterselskab (IVS) og 

kommanditselskab (K/S). Virksomhedsformerne besidder alle relevante informationer og 

oplysninger omkring virksomhedens formue, finansierings- og indtjeningsforhold. Ved 

udarbejdelsen af det eksterne og interne regnskab har disse forskellige formål. Det essentielle 

formål afspejles i kravet om offentliggørelsen af disse udarbejdede regnskaber, samt kravet 

omkring revisors påtegning. Management accounting som også kaldes det interne regnskab 

udarbejdes til formål for internt brug og offentliggøres ikke. Det interne regnskab indeholder 

en detaljeret informationsværdi omkring virksomheden som ikke kræves offentliggjort, 

hvilket leder til at de finansielle oplysninger, er rettet mod virksomhedens eget behov for 

information omkring virksomhedens økonomiske stilling og aktivitet. Financial accounting 

som også kaldes det eksterne regnskab, har krav om offentliggørelse. Dette har en påvirkning 

for, hvilke oplysninger en virksomhed ønsker at offentliggøre, og hvilke oplysninger der er 

påkrævet, at virksomheden skal oplyse i virksomhedens årsrapport. 
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I tilfældet af at regnskabsbrugerne og ressourceejerne befinder sig uden for virksomheden, er 

det derfor påkrævet, at det eksterne regnskab er offentliggjort og indberettet til 

erhvervsstyrelsen. Indholdet i det eksterne regnskab, herunder de finansielle oplysninger er 

udarbejdet for, at afdække informationsbehovet hos de nuværende ressourceejere, som har 

allokeret ressourcer til virksomheden. Disse ressourceejere benytter informationen til at 

danne grundlag for, om den pågældende virksomhed skal tildeles ressourcer fra 

udefrakommende interessegrupper. 

I de kommende afsnit vil der i rapporten belyse Virksomhed A's interessenter samt 

informationsværdien af den aflagte årsrapport for 2019, samt IFRS 16 leases påvirkning 

herunder.  

Figur 9.1 tager udgangspunkt i ressourceejere og den eksterne informationsværdi, som er 

afledt af den aflagte årsrapport. Ressourceejerne efterspørger en informationsværdi, som 

opnås ved hjælp af det eksterne regnskab, i tilfælde af at virksomhederne udbyder disse 

informationer. 

Figur 9.1 illustrerer sammenhængen mellem ressourceallokeringen og 

informationsværdien. 

Kilde: Jens O. Elling: Finansiel rapportering – Teori og regulering, 4. udgave 2017 – Side 19. 

De virksomheder som offentliggøre regnskabsinformation, kan kategoriseres som deltager på 

et marked, hvor ressourceejerne benytter det eksterne regnskab til at indsamle 

informationer, og til at foretage analyser eller træffe beslutninger. Overordnet set skal det 

eksterne regnskab fungere som omdrejningspunktet mellem virksomheder, som er i 

besiddelse af ressourcer, som kan bestandige af finansielle ressourcer, tjenesteydelser eller 
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fysiske ressourcer, samt virksomhederne som udbyder regnskabsinformationen (Jens O. 

Elling, 2017, side 18-19). 

Det eksterne regnskab har en stor effekt i forhold til at påvirke beslutningsgrundlaget for 

ressourceejernes beslutninger. Ressourceejerne kan bestå af bl.a. nuværende ejere af 

virksomheden eller kommende ejere. Dette kunne også være i form af investorer, ansatte, 

långivere, eller virksomheder. Virksomhederne kan her indgå både som regnskabsbrugere og 

regnskabsaflæggere.  

Tager vi udgangspunkt i koalitionsmodellen som består af investorer, medarbejdere, kunder, 

långivere, leverandører, offentlige myndigheder, ledelsen og det eksterne miljø. Disse er en 

del af virksomhedernes interessegruppe (stakeholders), som fremgår i koalitionsmodellen 

som primære interessegrupper (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). 

Formålet ved koalitionsmodellen anvendes når man skal beskrive virksomhedens omverden, 

samt identificere virksomhedens interne og eksterne aktører, som har interesse og 

indflydelse i virksomheden. For at optimere virksomhedens forretningsgange foretager 

virksomhederne sig løbende overvejelser omkring omkostningsminimering, muligheder, 

effektivisering, investeringer m.m. Dette kan have en effekt på virksomhedernes 

interessenter. Her er virksomhederne nødsaget til i større eller mindre omfang at tage 

interessenternes holdninger og krav til efterretning, alt afhængig af hvilken type virksomhed 

der er tale om. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne finder en fin balance mellem egne 

interesser og interessenternes, hvilket i det danske samfund er afspejlet fint i henhold til 

image og omtale. Et dårligt image og dårlig omtale kan have store konsekvenser for 

virksomhedens fremtidige beslutninger, og kan i særdelshed også have en påvirkning på 

virksomhedens økonomi og forretningsgange og en lang række andre faktorer. 

Interessenter kan opdeles i to grupperinger. De to grupper består af de primære interessenter 

og de sekundære interessenter (Stephan van renburg, 2011, side 222-223). 

De primære interessenter er bestående af følgende: 

 Kunder 

 Medarbejdere 

 Leverandører 

 Ledelsen 

 Ejere 
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Ovenstående interessenter har en direkte påvirkning på virksomheden, og hvordan deres 

strategi skal tilrettelægges i deres branche. De primære interessenter kan hertil også påvirke 

virksomheden positivt eller negativt på fronten af strategi, image, produktion, 

markedssituation mv. 

De sekundære interessenter er bestående af følgende: 

 Staten 

 Medier 

 Långivere 

 Det offentlige 

 Interesseorganisationer 

 Konkurrenter 

Ovenstående interessenter indgår ikke i virksomhedens produktion og strategi, dog udgør 

disse sekundære interessenter en væsentlig rolle for virksomheden. Virksomheden skal 

derfor forholde sig til disse interessenter, da disse kan udgøre en trussel for virksomheden. 

Dette kan bl.a. resulterer i, at have konsekvenser for virksomhedens image. 

De sekundære interessenter kan også bidrage virksomhederne med positive elementer, 

ydermere også have interesse i at skabe et langvarigt sammenarbejde. De sekundære 

interessenter inddrages bl.a. i udarbejdelsen af en SWOT-analyse. Ved udarbejdelsen af en 

SWOT-analyse identificeres virksomhedens stærke og svage sider internt i virksomheden, 

samt virksomhedens muligheder og eksterne trusler.  

Dette leder rapporten videre til at analysere disse interessenter. Her tages der udgangspunkt i 

interessenter, som fremgår af figur 9.2 koalitionsmodellen. 

Figur 9.2 illustrerer kredsen af primære interessegrupper (stakeholders). 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jens O. Elling: Finansiel rapportering – Teori og regulering, 4. udgave 2017 – Side 24 
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Koalitionsmodellen giver et overordnet overblik over, hvem der er eksterne og interne 

interessenter for virksomheden. Figuren foreskriver at en virksomhed er bestående af et 

netværk af virksomhedens interessenter. Virksomhedens interessenter har det tilfælles, at de 

alle er ressourceejere, her stiller de deres ressourcer til rådighed mod at en del af 

værditilvæksten som belønning af bidraget (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). 

Rapporten vil tage udgangspunkt i udvalgte interessegrupper, som fremgår af 

koalitionsmodellen, dette vil blive sat i perspektiv i forhold til opgavens problemformulering. 

Dette indebærer at hver enkelt interessent analyseres. Der vil i helhed i analysen tages 

udgangspunkt i hvordan de udvalgte interessenter bliver påvirket af IFRS 16 leases. 

9.1 Ejere 
 

Ejere fremgår i koalitionsmodellen som en del af de primære interessegrupper 

"Stakeholders"(Jens O. Elling, 2017, side 24-25). Ejere kan klassificere som bl.a. ejere, 

anpartshavere, aktionærer mv. disse ejere indskyder egenkapital og i modsvar til dette 

modtager de udbytte (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). Ejerene er dem som har 

herredømmet over virksomheden. Ved mindre virksomheder vil ejeren som regel bestå af 

stifteren og direktøren selv.  

I opgavens case virksomhed A som er en børsnoteret virksomhed, udtaler informanten 

følgende: 

“Den nye standard har påvirket os en del, vi skulle indregne vores leasingkontrakter og den 

tilhørende forpligtelse, dette har påvirket vores EBIT og EBITDA, hvor der vil være en 

forskel og EBITDA er blevet forhøjet. EBITDA er jo det vi bliver målt inde hos os, og ikke 

EBIT”. 16 

Ejernes vurdering af virksomheden ligger til baggrund for deres interesse i den 

regnskabsmæssige behandling, samt udarbejdelsen og offentliggørelsen af det eksterne 

regnskab. Ud fra ovenstående citat af Interview person A, så bruger ejerne af Virksomhed A 

det eksterne regnskab til at måle på specifikke nøgletal, herunder EBIT og EBITDA. Hertil er 

ejerne interesseret i, hvilken betydning dette har for årets resultat, med henblik på 

udbetaling af udbytter. Det skal dog pointeres, at det ikke kun er årets resultat og 

nøgletallene ejerne har interesse for. I det eksterne regnskab er ejerne interesseret i alle 

elementer, dette indeholder også balancen. IFRS 16 leases vil her have en betydning 

                                                           
16 Interview person A, bilag 4. 
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bestående af, at der er indregnet et større leasing aktiv og -forpligtelse i balancen som følge af 

leasingkontrakter.  

Ejerene har derfor stor interesse i virksomhedens regnskabsmæssige behandling. Hertil giver 

den aflagte årsrapport en illustration af virksomhedens aktivitet, som er afledt af bl.a. af 

ejernes beslutninger i det indeværende regnskabsår.   

9.2 Medarbejdere 
 

Som en del af virksomhedens primære interne interessegruppe, består medarbejderne som 

en del af dette (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). Virksomhedens medarbejder sørger for, at 

virksomhedens daglige opgaver fuldføres, så forretningen kan drives. Interessen fra 

medarbejder i det eksterne regnskab, kommer som følge af at deres arbejdsopgaver, er med 

til at skabe resultater, ydermere leder effekten af dette til, hvordan virksomheden klarer sig. 

Interessen kan varierer fra medarbejder til medarbejder. Direktøren kan her have stor 

interesse i at bevisliggøre at virksomheden er drevet godt, under hans styre. Dette kan lede 

videre til udløsning af diverse bonusser eller lønforhøjelser, som følge af den aflagte 

årsrapport. Medarbejdernes interesse i det eksterne regnskab, kan også bestå i 

jobsikkerheden, som også i revisionsmæssig sammenhæng kaldes "going concern". 

I rapportens case virksomhed A, hvor opgavens informant Interview person A er ansat, 

beskriver vedkommende, at det i starten af implementeringen af IFRS 16 gav en række ekstra 

handlinger i hans daglige arbejde som Reporting Manager. Disse ekstra handlinger har 

betydet, at interview person A har skulle forholde sig til virksomhedens leasingkontrakter og 

sørge for at disse blev indregnet korrekt og løbende sker revurdering. 

Implementeringen af IFRS 16 leases har resulteret i ekstra arbejde til medarbejderne i 

regnskabsafdelingen. Dette har været bestående af indregning af leasing kontrakter i 

balancen, beregning af afdrag og renter, samt ændret arbejdsrutiner og den generelle 

regnskabsmæssige behandling, samt de måleinstrumenter virksomheden bliver målt på. 

Dette forklarer interview person A således: 

”Vores måleinstrumenter har vi korrigeret for og finde en forklaring på, hvorfor vi 

proformer så ringe end vi har gjort tidligere og hvis man bare har forklaringen på, at den 

her omkostning ligger her i stedet for her, så har du en ret god forklaring. ” 17 

                                                           
17 Interview person A, bilag 4. 
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I forhold til opgavens case virksomhed A's medarbejdere i det øverste led i form af ledere og 

partnere, her kunne et fravalg af leasing for virksomheden, få konsekvenser for 

medarbejderne. Det skal dog pointeres at dette er en vurdering og ikke sandsynligt, da 

muligheden foreligger. Herudover kan det have den påvirkning på andre virksomheder at de 

fravælger at benytte leasing, da virksomhederne finder reglerne i forbindelse med IFRS 16 for 

komplekse og omkostningstunge.  

9.3 Långivere 
 

Långiver (creditors) fremgår også som en del af den sekundære interessegruppe i 

koalitionsmodellen, og kan bestå af bl.a. banker. Disse långiver kan her indskyde lånekapital, 

stille kreditter til rådighed og tilbyde virksomheder finansieringsmuligheder. 

Banker/långiver modtager her afdrag fra virksomhederne på lån og forpligtelser, hvortil 

bankernes gevinst vil bestå af renter (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). 

Ved udarbejdelsen af denne rapport er der foretaget interview med interview person B fra 

virksomhed B18, for at få en mere dybdegående analyse med denne interessegruppe. I 

forbindelse med udarbejdelsen af interviewet fortæller interview person B bl.a., at 

finanstilsynet har et krav omkring, bankerne hvert år, foretager en rating af virksomheder. 

” Finanstilsynet kræver at vi laver en årlig rating på vores kunder og indhenter 

informationer omkring dem hos ledelsen. ” 19 

Ratingen tager udgangspunkt i virksomhedens aflagte årsrapport, hertil gives en subjektiv 

vurdering fra bankrådgiveren i form af rating af virksomheden. 

” Rating skalaen går fra 1-6, hvor 6 er den bedste rating." 20 

Långivere som i dette eksempel er virksomhed B, er derfor interesseret i det eksterne 

regnskab, da dette et beslutningsgrundlaget for rating af virksomheden. Ratingen giver en 

indikator af, hvilke produkter, priser mv. som virksomhed B kan tilbyde virksomhederne, 

som fremgår i de forskellige kategorier på skalaen. Det kan hertil også blive påkrævet at 

klienter med lav rating skal opfylde måleattributter, som også kan defineres som 

lånecovenant. Til dette udtaler vores informant følgende: 

                                                           
18 Bilag 5 

19 Bilag 5 

20 Bilag 5 
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"De aftaler vi indgår med vores klienter består altid i et tilbud omkring en kundeaftale. 

Ledelsen og os i banken skriver så under på at det disse betingelser vi indgår et samarbejde 

på baggrund af. Det er helt forskelligt fra klient til klient om de har lånecovenants med i 

deres aftale, her er ratingen altafgørende. Et eksempel kunne være, hvis vi havde en kunde 

med en lav rating. Her skulle vi til at fastsætte nogle rammer kunden skal holde sig 

indenfor. Det kunne f.eks. Være i forhold til finansiering af et lager, at de skal holde sig 

inden for deres budgetter, da vi indgik aftalen omkring finansiering af lageret. Vi følger 

løbende op på om kunderne overholde disse aftaler. Det er meget forskelligt fra case til case 

i forhold til disse lånecovenants og vi har selvfølgelig større fokus på de klienter med lav 

rating i modsætning til dem med en høj rating. Hvis målepunkterne ikke er opfyldt, 

genforhandler vi og det kan herefter resulterer ud i ændringer i priser og betingelser."21 

IFRS 16 leases får her en påvirkning iht. ovenstående vedrørende lånecovenants, som kan 

være en del af aftalegrundlaget mellem virksomhederne og långiveren. IFRS 16 kan her få 

betydning for virksomhedernes nøgletal, samt en stor effekt på virksomhedens balance. Et 

målepunkt der er fastsat fra långivers side af, kan for eksempel være virksomhedens 

gældsætningsgrad eller virksomhedens soliditetsgrad. 

Bankerne har derfor til opgave at revurdere disse lånecovenants, når virksomhederne vælger 

at implementere IFRS 16, hvilket også kan være påkrævet for nogle virksomheder. I henhold 

til dette fortæller vores informant os følgende: 

"Vi har en aftale med vores kunder omkring en årlig engagement forhandling, hvor der 

tages en dialog med ledelsen og vores rating af virksomheden opdateres. Vi revurdere 

kundens engagement, dette indebærer finansieringsmuligheder, priser, betingelser, og 

kreditrammer. Vi følger også op på om de har levet op til de aftaler der indgået med dem. 

Vi har ikke nogen form for officiel holdning til leasing, udover at vi er i tæt dialog med 

vores klienter omkring finansieringsmulighederne hos os. ” 22 

9.4 Leverandører 
 

Leverandører fremgår også som en del af den sekundære interessegruppe i 

koalitionsmodellen, disse har direkte indflydelse på virksomheden, da de levere varer og 

ydelser til virksomheden mod vederlag af dette (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). 

Leverandørenes interesse i det eksterne regnskab ligger i forbindelse med indgåelse af 

                                                           
21 Bilag 5 

22 Bilag 5 
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aftaler, kontrakter, samarbejde mv. Leverandører kan her sammenholdes med långiver, da de 

hver især skal sikre at de får penge for deres vare/ydelse, som de som leverandører har eller 

skal levere. Det eksterne regnskab indeholder her fundamentet for analysen, der er 

forarbejdet af leverandøren af kvantitative indhentede data. 

I tilfældet af at virksomheder har "going concern" problemer, kan det være svært at få indgået 

aftaler, hvortil leverandørerne foretrækker en forudbetaling. Oplysninger i henhold til "going 

concern" problemer vil fremgå i den offentliggjorte årsrapport. Denne vurdering kommer fra 

virksomhedens ledelse og revisor i forbindelse med, at det forventes at virksomheden kan 

forsætte driften et år frem. 

Virksomheder der tilbyder leasing klassificeres også som leverandøre. Leasingselskaberne 

har her en stor rolle i udbuddet af leasing. Når leasingselskaberne indgår en leasingkontrakt 

med en virksomhed, udarbejdes der her en analyse og vurdering, som bl.a. er med til 

analyserer forventningerne om tilbagebetalingsevnen. IFRS 16 har her en effekt på 

leasingselskabernes analyser. Det vil være i form af at virksomhederne der ønsker leasing har 

en højere gældsforpligtelse end tidligere, samtidig har de også en højere værdi af aktiver. 

IFRS 16 standarden har dog ikke skræmt leasingselskaberne, da der hidtil har været større 

efterspørgsel af finansiel leasing frem for operationel leasing jf. vores informant "interview 

person C23". Endvidere har leasingselskaberne over længere periode indregnet leasingaftaler i 

virksomhedernes balance til brug for deres kreditvurdering.24 Dette er gjort for at 

gennemskueliggøre, hvilke forpligtelser der allerede er eksisterende, samt hvilken effekt det 

vil have, hvis der blev indgået yderlige leasingkontrakter. 

9.4 Offentlige myndigheder 
 

Inden for virksomhedens sekundære interessegruppe indgår de offentlige myndigheder. De 

offentlige myndigheder har ikke direkte påvirkning på virksomheden, dog har de stadig 

interesse i det eksterne regnskab. 

Det offentlige stiller en række faciliteter til rådighed i form af uddannet arbejdskraft, 

infrastruktur, sundhedstjeneste mm. Ved benyttelsen af disse ressourcer forventes, at 

virksomheden til gengæld betaler skat til det offentlige (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). 

                                                           
23 Bilag 6 

24 Bilag 6 
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De offentlige myndigheder er interesserede i det eksterne regnskab. Herunder for at sikre at 

alle reglerne bliver overholdt. Pr. 1 januar 2019, hvor IFRS 16 er implementeret af 

konsulenter, rådgiver og medarbejder. Interessen vil særligt blive bemærket fra den offentlige 

myndighed fra erhvervsstyrelsens side. Virksomhederne indberetter deres eksterne 

regnskaber til erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen foretager kvalitetskontrol hos 

revisionsfirmaerne, for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde. Det vurderes at der vil være 

fokus på den regnskabsmæssige behandling af leasing for de virksomheder, der aflægger 

regnskab efter IFRS, eller de virksomheder der frivilligt har valgt at implementere IFRS 16. 

Revisionshusene har til opgave som værende offentlighedens tillidsrepræsentanter, at sikre 

den korrekte regnskabsmæssige behandling af IFRS 16 hvilket forventes af 

erhvervsstyrelsens. 

9.5 Det eksterne miljø 
 

Det eksterne miljø er også en del af den sekundære interessegruppe. Det eksterne miljø kan 

bestå af forskellige interesse grupper herunder konkurrenter, medier og 

interesseorganisationer (Jens O. Elling, 2017, side 24-25). Disse sekundære interessegrupper 

vil nedenfor blive sat i perspektiv i forhold til IFRS 16. 

Konkurrenter:  

Konkurrenterne som er en del af det eksterne miljø, er kategoriseret som en del af de 

sekundære interessegrupper. Dette er grundet, at konkurrenterne ikke har direkte indflydelse 

på virksomhederne. Der er derfor stor interesse i de eksterne regnskaber for ens 

konkurrenter, det kunne for eksempel være, at sammenligne sine resultater med sine 

konkurrenters. IFRS 16 er her en vigtig faktor at holde i mente, da IFRS 16 implementering 

har haft væsentlig indflydelse på sammenligneligheden. IFRS 16 har forsøgt at øge 

sammenligheden for virksomheder, der leaser aktiver og dem der faktisk ejer aktiverne. 

Informationsværdien som IFRS 16 ved implementering forsøger at øge, kan hjælpe 

virksomheder med at foretage brancheanalyser. Disse brancheanalyser kan udarbejdes af 

analysevirksomheder, men også af virksomheden selv, hvor der som udgangspunkt bliver 

udarbejdet en analyse på baggrund af virksomhedens eksterne regnskab. 

Medier:  

Medier som er en del af det eksterne miljø, er kategoriseret som en del af de sekundære 

interessegrupper, dog kan det diskuteres fra virksomhed til virksomhed omkring om de er en 

del af interessegrupperne (Stephan van renburg, 2011, side 222-223). 
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Medierne har haft den indflydelse af at, medierne fortæller IFRS 16 regnskabstandarden nu 

trådt i kraft og hvilken påvirkning det vil have for virksomhederne. Det kunne muligvis være, 

at nogle virksomheder kom i mediernes søgelys grundet en markant stigning i deres 

forpligtelser. Hertil vil kendskabsgraden fra offentlighedens/befolkningens side ikke være 

tilstrækkelig. Dette er grundet stigningen i forpligtelserne ikke har nogen reel effekt, da 

stigning også forekommer på aktiv siden. Virksomhedernes image er her truet, dette er dog 

rent hypotetisk og et eksempel på hvordan befolkningen vil se på det, grundet mediernes 

indflydelse. 

9.6 Betydning for interessenterne – Delkonklusion 
 

Virksomhedens interessenter har skabt en fornødenhed i henhold til at få oplyst 

informationer omkring en virksomheds formue, finansierings-og indtjeningsforhold. Dette 

fremgår i det eksterne regnskab. Interessenternes behov for at opnå en større grad af 

information, hænger sammen med deres fremtidige beslutninger i forhold til sammenarbejde 

med den pågældende virksomhed. Informationsværdien bliver udarbejdet i 

overensstemmelse med regnskabspraksis, og de krav der er til det eksterne regnskab 

(Årsrapporten). Alle de krav og oplysninger der bliver offentliggjort, er med til at øge 

gennemskueligheden og gennemsigtheden af det "retvisende billede" af en virksomheds 

aktiviteter.  

”Jo mere virksomhedernes formue, finansierings- og indtjeningsforhold 

gennemsigtiggøres, jo lettere bliver det for nye ressourceejere at allokere deres ressourcer 

hen, hvor indtjeningsmuligheden er bedst” (Jens O. Elling, 2017, side 19). 

Implementering af IFRS 16 leases har forsøgt at øge gennemsigtigheden iht. 

leasingkontrakternes indhold og indregnet disse under virksomhedens forpligtelser og 

aktiver, det er med til at øge volumen af virksomhedens balance. Der er her to faktorer som 

er interessante for virksomhedens interessenter. Den første faktor er at virksomhedens 

resultatopgørelse og balance bliver påvirket ved implementering af IFRS 16. Den anden 

faktor er, at virksomhedens nøgletal er påvirket. Nøgletal har en stor påvirkning for 

interessenternes analyse og vurdering af en virksomhed. Hertil gøres det også lettere for 

interessenterne at sammenligne virksomheder på tværs af en specifik branche. I tilfældet af 

at der tidligere har været virksomheder som havde leaset nogle af deres aktiver og ikke havde 

dem indregnet i balancen. 

De potentielle bruger og interessenterne af det eksterne regnskab vil typisk efterspørger mere 

information end lovgivningens minimumskrav og oplysningspligt.  
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KAPITEL 10. Diskussion af de regnskabsmæssige ændringer  
 

Der vil i det følgende afsnit blive anvendt resultaterne fra analysedelen, til at diskutere nogle 

af de relevante problemstillinger, der er identificeret under udarbejdelse af rapporten. Dette 

med udgangspunkt i rapportens problemstilling der ligger til grund for opgaven. Herudover 

vil der særligt være fokus på nytteværdien som er supporteret med interviews fra de 

forskellige interessenter.  

Diskussionen på forskellene fra IAS 17 til IFRS 16 går på, hvor balancen af 

informationsværdien er optimal for regnskabsbruger og for de regnskabsaflæggende enheder. 

Det essentielle ved dette er om omkostningerne forbundet med implementeringen opvejer 

nytteværdien. 

Der er ingen tvivl om at der i forbindelse med implementering af IFRS 16, vil være en række 

ekstra opgaver for virksomhederne, hvor der implicit ligger nogle udgifter forbundet med 

dette. Interview person D udtaler sig blandt andet om, at der kunne være tale om en række 

udfordringer, hvor der er forbundet nogle meromkostninger, som kommer til udtryk i 

nedenstående:  

”Efter min erfaring er det følgende: 

o Indsamling af data omkring ens leasingaftaler 

o Koordinering og administration med datterselskaber i udlandet 

o Den praktiske proces for administration og håndtering af leasingaftaler – 

dvs. skal man have indkøbt et system, vil man klare det i Excel e.l.  

o Udøvelse af skøn i forbindelse med fastsættelse af leasingperioden med 

særlig fokus på udnyttelse af opsigelses- eller forlængelsesoptioner, 

evergreen-kontrakter osv.  

o Udøvelse af skøn i forbindelse med fastsættelsen af IBR” 

Som det ses af ovenstående, er der en række ekstraopgaver for virksomhederne, der tidligere 

ikke har været nødvendigt at tage stillingtagen til under den tidligere standard. Da 

virksomhederne ud over de ekstra opgaver også skal tage stilling til, om der skal investeres i 

nye systemer, der kan håndtere leasingkontrakter, og samtidigt er en integreret del af finans. 

Herudover er der omkostninger forbundet med koordinering og administration, hvor en 

afledt effekt af dette resulterer i nye forretningsgange, der er omfattet IFRS 16.  
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Diskussionen er forelagt ud fra en cost-benefit analyse (illustreret i nedenstående model). 

Der er ingen tvivl om at IFRS 16 giver et mere retvisende billede, som kommer til udtryk fra 

interview person D: 

 

”Mens leasingaktiviteterne tidligere kunne være til at overse iht. IAS 17, så er der ingen tvivl 

om, at effekterne nu helt klart og tydeligt kan ses i balancen. Så i forhold til omfanget af 

aktiviteterne og detaljeringsgraden er ingen tvivl om, at dette nu er mere 

beskrivende/retvisende end IAS 17.”25 

 

Dog har det også den konsekvens, at virksomheden skal afholde tunge omkostninger som 

følge af implementeringen. I så fald kommer det til udtryk, at regnskabet er mere retvisende, 

men hvordan måler man nytteværdien af 

implementeringen?  

Ydermere kunne det være interessant at 

undersøge om alle de omkostninger 

forbundet med IFRS 16, har skabt den 

nytteværdi, som var forventet på baggrund 

af de kritik punkter, der var til den tidligere 

standard, og om det var det hele værd? 

Derudover giver sidstnævnte citation 

anledning til, om hvorvidt det kan være 

mere retvisende. Dette eksemplificeret ved 

at virksomhederne har nogle lejemål, hvor 

de har været beliggende i 50 år, og måske 

kommer til at gøre det de næste 50 år. IFRS 

16 sætter leasingperioden til 5 år, grundet 

at man ikke kan se så langt ud i fremtiden, 

hvordan kan et så væsentligt skøn være 

mere retvisende?  

 

 

 

 

                                                           
25 Bilag 7 

Figur 8.11.2, Cost benefit model, egen tilvirnkning 
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KAPITEL 11. Konklusion 
 

IFRS 16 udgivelsen har haft til formål at forbedre den finansielle rapportering af 

leasingkontrakter i årsregnskaber, dette indebærer sammenligneligheden af virksomheder, 

der leaser og køber sine aktiver, for at skabe en mere transparent balance for 

regnskabsbrugerne, endvidere for at understøtte regnskabsbrugerne økonomiske 

beslutningsgrundlag. 

Det kan konkluderes at IFRS 16 imødekom kritikken fra regnskabsbrugerne herunder 

interessenterne omkring manglende indregning af operationelle leasingkontrakter, dette ved 

at eliminere klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, for at give 

et mere retvisende billede af virksomhedens leasingaktiver og-forpligtelser. Sondringen 

mellem disse var skyld i manglende gennemsigtighed, hvoraf en afledt effekt af dette var 

manglende sammenlignelighed på tværs af virksomhedernes regnskaber. Præget af dette var 

professionelle aktieanalytikere og kreditinstitutter nødsaget til, at reformulere 

årsrapporterne, der indeholdte operationel leasing ved hjælp af modeller, for at kunne få et 

bedre billede af virksomhedernes forpligtelser, og dermed bedre kunne sammenligne 

virksomhederne på tværs. Hovedformålet med IFRS 16 vurderes at være opfyldt, da 

standarden uden tvivl ikke sondrer mellem de to former for leasing, og dermed giver et mere 

retvisende billede. 

Den nuværende standard er dog for virksomhedernes synspunkt vurderet for værende 

kompleks og ressourcekrævende, specielt hvis man har mange operationelle 

leasingkontrakter. Revisorer og analytikere kritisere også standarden og mener, at 

standarden fortsat giver virksomhederne for meget råderum. Med dette menes at standarden 

indeholder mange undtagelser og valgmuligheder, som kan vælges til eller fra hovedsageligt i 

forbindelse med implementering. 

Der er ingen tvivl om at den nuværende standard, er mere kompleks sammenholdt med den 

tidligere standard. Den nuværende standard indeholder flere vurderinger og estimater og 

ikke mindst løbende revurdering af leasingaktivet og –forpligtelsen. Der foretages således 

regulering til den eksisterende forpligtelse og aktiv, såfremt der under leasingperioden er 

identificeret væsentlige ændringer i leasingtagers forventning, der lå til grund ved første 

indregning. En leasingforpligtelse vil derimod under IAS 17 være fast for den resterende 

periode efter første indregning.  

De tre faktorer der hovedsageligt er omfattet af estimater og vurderinger, er særligt 

leasingperioden, diskonteringsrenten og allokering af vederlag. Det kan være forholdsvist 
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svært at fastsætte disse faktorer pålideligt, og kan i nogle tilfælde have væsentlig betydning 

for indregning af leasingkontrakten. En leasingperiode der typisk ligger flere år ud i 

fremtiden, kan være svært at fastsætte i forhold til, hvor mange år man vil benytte sig af 

kontrakten. Derudover i leasingperiodens begyndelse skal det vurderes om, hvorvidt en 

option vil blive udnyttet eller ej. Dette vil som udgangspunkt have en væsentlig betydning for 

indregning af kontrakten. Dermed er det afgørende betydning at denne opgøres pålideligt og 

efter bedste skøn. Dette gælder også for diskonteringsrente. Det kan være svært at fastsætte 

denne, da der også skal tages mange forhold i betragtning, specielt hvis man befinder sig på 

et niche marked. Her vil det være svært at fastsætte den alternative lånerente. Ligeledes gør 

det sig gældende for allokering af vederlag i forbindelse med de-komponering af kontrakter. 

Mange leasingkontrakter indeholder serviceelementer der kan udskilles forud for indregning. 

Elementer der i kontrakten ikke går direkte på leasingydelse skal adskilles og værdien 

allokeres ud fra relative stand-alone priser. Det kan i praksis være svært af dekomponere 

leasingkontrakter, da det i nogle tilfælde ikke fremgår, hvor stor en andel af ydelsen der 

vedrører service. 

Da standarden ikke skelner mellem de to former for leasing, vil dette betyde, at samtlige 

leasingkontrakter fremadrettet skal indregnes i balancen. Det vil for nogle virksomheder 

påvirke deres balance særdeles væsentligt, mens det for andre virksomheder ikke vil kunne 

ses.  

Resultatopgørelsen vil også blive påvirket i det omfang at omkostningerne flyttes fra andre 

eksterne omkostninger, og fordeles ud på renter og afskrivninger, hvilket vil have en effekt på 

EBITDA. 

Det kan konkluderes at IFRS 16 har medført en øget gennemsigtighed for virksomhedens 

interessenter, samt medfører et mere retvisende billede af virksomhedens regnskabsmæssige 

behandling af leasing. 

Virksomhedens interessenter er blevet tildelt informationer omkring virksomhedernes 

formue, finansierings- og indtjeningsforhold, hvilket gør det lettere at sammenligne 

virksomheder, da der af virksomhedens balance vil fremgå massen af leasingaktiver og-

forpligtelser. 

Ved forøgelsen af vores kendskabsgrad til forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16 kan det 

konkluderes at den regnskabsmæssige behandling ved implementering har haft stor 

betydning. Ved hjælp af vores analyser har vi kunne konkluderer at virksomhedernes 

arbejdsgange, måleattributter og systemer, skulle opdateres og tilrettelægges for at 
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imødekomme den regnskabsmæssige behandling korrekt. Virksomhedens medarbejdere i 

regnskabsafdelingen har skulle opnå ny viden før implementering af IFRS 16. Hertil skal 

långivere revurderer deres kreditaftaler, og særligt tage stilling til de ændrede nøgletal som er 

afledt af IFRS 16. Konkurrenterne og investorerne har opnået større gennemsigthed, hertil 

skal investorerne til at revurdere sine analyser i henhold til virksomhedens værdi. 

På baggrund af ovenstående afsnit konkluderes det, at IFRS 16 leases har haft stor påvirkning 

på den regnskabsmæssige behandling. Samtidig konkluderes det, at den nuværende 

regnskabsstandard har forbedret årsrapporternes informationsværdi og har betydning for 

interessenters holdninger og beslutninger omkring virksomheden.  

På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes at IFRS 16 har forbedret 

årsrapportens informationsværdi. 

KAPITEL 12. Perspektivering 
 

Rapporten er bygget på udfordringer under og efter implementering af IFRS 16, samt hvilken 

afledt effekt det har på interessenterne og deres synsvinkler som værende regnskabsbrugere.  

Dette afsnit vil have perspektivering til andre relevante problemstillinger, som er identificeret 

under udarbejdelse af rapporten, og kunne være interessante at undersøge. 

12.1 COVID-19 
 

Som et resultat af COVID-19 pandemien er der mange selskaber, der oplever betydelig 

nedgang i forbrugeradfærd i detailbutikker og shopping områder grundet lukning på 

ubestemt tid, som følge af karantæne foranstaltninger og andre regeringsdirektiver.  

En afledt effekt af dette kan have indflydelse på værdiforringelse af brugsretsaktiver som 

følge af virksomhedslukninger, afbrydelse af forsyningskæden eller andre konsekvenser af 

pandemien. Dette påvirker de fremtidige pengestrømme, der forventes at blive afledt af 

brugen af det underliggende aktiv negativt. Værdiforringelse af de leasede aktiver revurderes 

under bestemmelserne i IAS 36. 

Leasingtagere modtager på baggrund af ovenstående huslejereduktioner eller andre 

økonomiske incitamenter fra staten, som leder videre til nedenstående perspektiveringer. 

Generelt vil den regnskabsmæssige behandling af lejekompensationer afhænge af følgende 2 

betingelser: 
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1. Leasingtageren var berettiget til den økonomiske lempelse (dvs. at den kontraktlige 

ordning giver en retsgyldig rettighed). 

2. Lempelsen blev givet eller forhandlet uden for den oprindelige aftale.  

 

Der skal overvejes om de kontraktlige bestemmelser om forekomsten af ekstraordinære 

begivenheder, såfremt der ved afgørelsen af om leasingaftalen har indeholdt en ret til 

fritagelse. 

Hvis den økonomiske lempelse, der blev givet eller forhandlet uden for den oprindelige 

leasingaftale vurderes det som værende en modifikation til den respektive lejekontrakt. I 

sådan et tilfælde vil lejeren anvende kravene under IFRS 16 punkt 44-46. Udlejeren anvender 

kravene i IFRS 16 punkt 79-80, hvis det modificerede lejemål er en finansiel leasingkontrakt, 

og IFRS 16 punkt 88 hvis det er en operationel leasingkontrakt. 

For leasingtageren betyder dette, at hvis den økonomiske lempelse kun påvirker 

leasingbetalingerne, men ikke ændrer leasingaftalens omfang (dvs. der ikke sker nogen 

ændring i de leasede aktiver eller i leasingperiodens løbetid), vil leasingforpligtelsen blive 

målt igen. Dette ved at diskontere de reviderede leasingbetalinger ved hjælp af en revideret 

diskonteringsrente, og der vil blive foretaget en tilsvarende justering af aktivet. 

De økonomiske hjælpepakker, der er indført for at imødegå de finansielle konsekvenser af 

COVID-19-pandemien, har ført til et lavere rentemiljø, hvilket kan resultere i, at større 

leasingforpligtelser skal indregnes efter lejeændringer. Der vil alt efter denne økonomiske 

situation højst sandsynligvis være behov for at teste brugsretsaktiver for værdiforringelse. 

Sidstnævnte kan resultere i tab ved værdiforringelse. 

Dernæst leder dette til at undersøge nærmere, hvis leasingtager modtager lempelsen direkte 

fra regeringen, er leasingtagers lempelse betegnet som et statsligt tilskud, der som 

udgangspunkt skal behandles jf. IAS 20 Regnskab for offentlige tilskud og offentliggørelse af 

statsstøtte. Hvis den statslige lempelse derimod gives til udlejeren, som derefter overfører 

den til lejeren, er der behov for en omhyggelig vurdering for at fastslå, om lempelsen til 

leasingtageren er et statsligt tilskud, da tilskuddet er overført direkte til leasingtager, eller om 

fritagelsen til leasingtageren ydes af udlejeren, og dermed er tale om modifikation af 

lejekontrakten. 
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12.2 Skat 
 

Når virksomhederne implementere IFRS 16, er en afledt effekt af dette, at der skal forholdes 

til den skattemæssige behandling af de leasede aktiver. Når virksomheden har aktiveret deres 

leasede aktiver skal disse regnskabsmæssigt afskrives over leasingkontraktens løbetid, mens 

den skattemæssigt også skal afskrives. Dette kan give nogle udfordringer, da ”IAS 12 Income 

Taxes” ikke indeholder en specifik vejledning til opgørelse af udskudt skat, der er omfattet af 

leasingaftaler. Nedenfor er oplistet 2 metoder der i praksis kan anvendes og er acceptabelt 

ifølge ABS (Deloitte - Audit Business Solutions) således at disse vælges konsekvent af alle 

leasingkontrakter (Deloitte – Udskudt skat af leasingaftaler, 25.03.2019). Metoderne er 

følgende: 

 Metode 1: Leasingaktivet og –forpligtelsen behandles hver for sig 

 Metode 2: Leasingaktivet og –forpligtelsen behandles samlet 

 

IASB har den 24. september 2019 udsendt udkast til ændringer af IAS 12 som præcisere, 

hvordan virksomhederne skal indregne udskudt skat af leasingkontrakter. 26 Såfremt 

ændringerne der fremgår af udkastet bliver godkendt i nuværende form, kan metode 1 ikke 

længer anvendes. 

  

                                                           
26https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-

single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf  
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Bilag  
 

Bilag 1 – side 39 

Nedenstående beslutningstræ kan anvendes ved vurdering af hvorvidt en kontrakt 
indeholder definitionen af leasing. 
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Bilag 2 

 

Kilde: KPMG (2016):”First Impressions – IFRS 16 Lease, side 9 
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Bilag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Indsigt i årsregnskabsloven, 3. udgave 2016/2017 udgivet af EY, side 540 
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Bilag 4 

Interview person A: 

Der er i rapporten foretaget interview med "Interview person A", som arbejder som 

Reporting Manager i en børsnoteret virksomhed. Her består arbejdet i udarbejdelse af 

regnskaber og samtidig udarbejdelse af konsolideringer og sørge for at skatterne i 

virksomheden fungere. 

 

Interview foretaget tirsdag den 6. april 2020, kl. 17.00. Deltagere Interview 

person A, Daniyal Hussain og Ekram Hussain. 

Spørgsmål til Interview person A - Virksomhed A. 

1. Interview person A - Virksomhed A – Vil du præsentere dig selv? 

Interview person A: Ja, jeg hedder Interview person A og arbejder som Reporting 

Manager i Virksomhed A og har arbejdet som dette i 2 år. Jeg har været revisor i 8 år og har 

en cand.merc.aud. uddannelse. 

2. I forhold til Virksomhed A – Kan du beskrive dine arbejdsopgaver? 

Interview person A: Ja, mine arbejdsopgaver består i at lave vores regnskaber og lave 

vores konsolideringer, sørge for at skatte fungerer og så laver jeg alt andet, hvad en Reporting 

Manager laver. Jeg er alt mulig mand inden for regnskaber og skat, som jeg står for. 

3. Den tidligere standart (IAS 17) har været kritiseret i forhold til bl.a. 

oplysningskrav. Hvad er din holdning til dette? 

Interview person A: Hvis man kigger IAS 17 standarden, så synes jeg IFRS 16 kommer 

med en god metode til at sammenlige regnskaber på og sørger for man sammenligner de 

samme tal. Man vil i et IFRS 16 regnskab have en langt lavere EBIT, i modsætning til IAS 17 

bare på resultatopgørelsessiden, det har en påvirkning af hvor mange leasede aktiver man 

har, det vil resulterer ud i at man "booster" balancen. Ikke "booste", men vise en balance med 

en aktiv post og med en forpligtelse der hører til denne. Jeg synes faktisk at IFRS 16, giver 

mening end den tidligere standard.  Synes man får en bedre mulighed for at sammenligne. Et 

ekstremt eksempel på dette vil være hvis man sammenlignede 2 flyselskaber. Det ene leaser 

alle sine fly og det andet køber dem. Så vil der jo ikke være nogen tvivl omkring at den der 

leaser har det bedste resultat. 

4. Hvordan er dit kendskab til den nye standart (IFRS 16)? 
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Interview person A: Mit kendskab til IFRS 16 er ret basalt. Man skulle indregne sin 

operationelle leasing og begynde at afskrive på disse leasing aftaler. Der ville her komme 

nogle korrektioner på EBIT og EBITDA. Så er der en masse regler for, de smågrænser for 

hvornår man skal indregne og når man ikke skal. 

5. Hvordan har den nye standart påvirket jeres regnskabsaflæggelse? 

Interview person A: Den nye standard har påvirket os en del, vi skulle indregne vores 

leasingkontrakter og den tilhørende forpligtelse, dette har påvirket vores EBIT og EBITDA, 

hvor der vil være en forskel og EBITDA er blevet forhøjet. EBITDA er jo det vi bliver målt på 

inde hos os, og ikke EBIT. Vi har derfor korrigeret på vores måleinstrumenter for at finde en 

plausibel grund til hvorfor vi performer dårligere end tidligere. En simpel og god forklaring 

vil være at den omkostning der optræder her, ligger her i stedet for. 

5.1 indskudsspørgsmål: Efter din mening vurderer du at omkostninger 

forbundet med implementering af IFRS 16 har skabt værdi? (Cost-Benefit) 

Interview person A: Godt spørgsmål, i forhold til omkostninger der har været i forbindelse 

med implementeringen af IFRS 16, har jeg desværre ikke kendskab til, men jeg ved at det har 

haft en indflydelse på vores arbejdsproces.  

6. Hvad er din mening til at IFRS 16 standartens tilgang til, at alle 

leasingkontrakter skal klassificeres som finansiel leasing? 

Interview person A: Jeg kan godt lide gennemsigtighed, derfor synes jeg er at det er en 

meget god ide. Man behøver hellere ikke længere have tanken omkring hvem der benytter 

operationel eller finansiel leasing når man sammenligner med andre. Nu er alt i regnskabet, 

det synes jeg er rigtigt godt, især for sammenligneligheden. 

7. Gør ændringer din hverdag nemmere eller sværere? 

Interview person A: Jeg vil mene det gør det lidt sværere, der er pludselig mange flere ting 

der skal tages stilling til. Overordnet set vil jeg ikke umiddelbart se det som et problem for os 

som virksomhed. 

7.1 indskudsspørgsmål: Hvordan mener du man bedst muligt sikre sig at få alle 

leasing aftaler med? 

Interview person A: Der må jeg indrømme at det bliver for et systemteknisk spørgsmål, da 

jeg ved at vi har et system til at håndterer vores kontrakter, men jeg har desværre ikke den 

fornødne viden omkring hvordan vi har sikret os at få alle vores kontrakter med over i 
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system. Der må i rette henvendelse til XXXXX som er vores Group Reporting Director der 

besvare det her spørgsmål eller henvise jer til rette vedkommende. Han kan muligvis også 

komme med en forklaring på jeres tidligere spørgsmål. 

8. Hvordan tror du jeres interessenter har reageret på disse ændringer til jeres 

regnskab?  

Interview person A: Dette har de taget højde for, det er interessant for vores interessenter 

at vide hvordan så det ud før implementeringen og hvordan ser det ud efter. Vi har derfor 

også i vores regnskab klargjort hvordan det har set ud før og efter implementeringen af IFRS 

16. 

9. Ved du hvordan jeres bank, har set på disse ændringer? 

Interview person A: Ja de vægter det ikke særlig meget, da de tidligere allerede benyttede 

IFRS 16, hvis man kan sige det sådan. De har tidligere udlignet leasing i regnskabet ud fra om 

vi har leasing eller ikke. Det vil kort sagt sige at de i forvejen indregner vores leasede aktiver 

og forpligtelser, om det var finansiel eller operationel leasing, så gør de det inden de giver 

mig et banklån. Leasingforpligtelsen har jo været oplyst tidligere i noterne og dem har de 

været opmærksomme på. 
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Bilag 5 

Interview person B: 

Der er i rapporten foretaget interview med "Interview person B", som arbejder som 

Relationship manager og erhvervsspecialist i en større bank i Danmark. Her arbejdes der 

med erhvervskunder. Arbejdet består i kreditvurdering, dialog med erhvervskunder og 

revurdering af kundernes enagement.  

Interview foretaget mandag den 27. marts 2020, kl. 10.00. Deltagere Interview 

person B, Daniyal Hussain og Ekram Hussain. 

Spørgsmål til Interview person B: Interview person: 

1. Interview person B. Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

Interview person B: Interview person: 

Yes, mit navn er Interview person B og har taget uddannelsen cand.oecon. på Århus 

universitet. Jeg arbejder i Virksomhed B som Relationship Manager og erhvervsspecialist. 

2. Kan du beskrive dine arbejdsopgaver? 

Interview person B: Interview person: 

Til dagligt arbejder jeg i Virksomhed Bs erhvervsafdeling. Min titel erhverv specialist betyder 

at jeg arbejder med erhvervskunder. Arbejdet består i kreditvurdering, dialog med 

erhvervskunder og revurdering af kundernes engagement. 

3. Hvordan analysere I en virksomheds årsrapport og hvilke nøgletal har I 

særligt fokus på? 

Interview person B: Interview person: 

Alle vores erhvervskunder er tildelt en rating. I ratingen tager vi udgangspunkt i både 

kvantitative og kvalitative faktorer. Overordnet set tages der udgangspunkt i 

virksomhedernes offentliggjorte regnskab. Det offentlig gjorte regnskab smides ind i et 

program som ud fra årsrapporten giver virksomheden en rating. Rating skalaen går fra 1-6, 

hvor 6 er den bedste rating. Den kunde ansvarlige laver herefter en subjektiv analyse så 

ratingen ikke står alene, dette gøres ud fra ledelsen og historikken hos os. Jeg sidder selv og 

laver disse subjektive vurderinger. Jeg taster vurderinger ind i systemet, som allerede har fået 

en vurdering ud fra regnskabet. Det skal dog pointeres at disse vurderinger kan vi ikke 



87 

  

 

 

ændre. Systemet der bruges til dette er også godkendt af finanstilsynet, som samtidig også 

kontrollerer, hvilke aftaler vi laver med kunderne. Finanstilsynet kræver at vi laver en årlig 

rating på vores kunder og indhenter informationer omkring dem hos ledelsen.   De bedste 

kunder der har fået en rating 6, kreditindstilles til vores kreditafdeling. Kreditindstillingen 

indeholder virksomhedens rating og samtidig også min subjektive vurdering/rating og en 

beskrivelse af branchen. 

3.1 Indskudt spørgsmål: Hvilke oplysninger taster i ind i jeres system, som giver 

en rating? 

Interview person B: Interview person: 

 Det kun finansielle oplysninger, EBITDA, EBIT, gældsætningsgraden, rente dækning osv. 

Her gives der en rating til hvert nøgletal, som udgør en samlet rating. Jeg følger herefter op 

på denne vurdering. 

4. Hvad er din/jeres holdning til leasing? 

Interview person B: Interview person: 

Vi har en aftale med vores kunder omkring en årlig engagement forhandling, hvor der tages 

en dialog med ledelsen og vores rating af virksomheden opdateres. Vi revurdere kundens 

engagement, dette indebærer finansieringsmuligheder, priser, betingelser, og kreditrammer. 

Vi følger også op på om de har levet op til de aftaler der indgået med dem. Vi har ikke noget 

form for officiel holdning til leasing, udover at vi er i tæt dialog med vores klienter omkring 

finansieringsmulighederne hos os. 

5. Hvad er din holdning til IFRS 16 leases og ved du hvad det får af konsekvenser 

for virksomhederne? 

Interview person B: Interview person: 

Jeg har ikke nogen officiel holdning til IFRS 16, men har godt læst om de nye regler. Jeg 

kunne forestille mig at implementering af IFRS 16 ville have nogle konsekvenser i form af at 

nogle banker vil udnytte dette. F.eks. Ved at sige at virksomhederne ikke har levet op til sine 

aftaler i forhold til deres nøgletal og her forsøge og øge sin fortjeneste. Jeg glæder mig derfor 

til at se hvad disse ændringer medfører. Især grundet a at vores kreditrisko stadig er den 

sammen og virksomhederne stadig har en forpligtelse. 
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7.Hvordan fastsættes jeres rammer for hvordan en virksomhed skal holde sig til 

de aftaler der er indgået med jer også kaldt (lånecovenants). 

Interview person B: Interview person: 

De aftaler vi indgår med vores klienter består altid i et tilbud omkring en kundeaftale. 

Ledelsen og os i banken skriver så under på at det disse betingelser vi indgår et samarbejde 

på baggrund af. Det er helt forskelligt fra klient til klient om de har lånecovenants med i 

deres aftale, her er ratingen altafgørende. Et eksempel kunne være, hvis vi havde en kunde 

med en lav rating. Her skulle vi til at fastsætte nogle rammer kunden skal holde sig indenfor. 

Det kunne f.eks. Være i forhold til finansiering af et lager, at de skal holde sig inden for deres 

budgetter da vi indgik aftalen omkring finansiering af lageret. Vi følger løbende op på om 

kunderne overholde disse aftaler. Det er meget forskelligt fra case til case i forhold til disse 

lånecovenants og vi har selvfølgelig større fokus på de klienter med lav rating i modsætning 

til dem med en høj rating. Hvis målepunkterne ikke er opfyldt, genforhandler vi og det kan 

herefter resulterer ud i ændringer i priser og betingelser. 
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Bilag 6 

Interview person C: 

Der er i rapporten foretaget interview med "Interview person C", som arbejder som Head of 

asset finance, credit, risk & compliance i et større leasingselskab i Danmark. Her serviceres 

en række store virksomheder i form af leasing aftaler, herunder også bil leasing. 
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Bilag 7 

Interview person D: 

Der er i rapporten foretaget interview med "Interview person D", som arbejder som Senior 

Manager i big four og arbejder i revisionsafdelingen. Her servicere han en række 

multinationale børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber og beskæftiger sig med 

udarbejdelse af konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IFRS.  

"Interview person D" er en del af ”Assurance offering” specialiseret inden for IFRS/Danish 

GAAP konsulentydelser. 

Interview modtaget på mail søndag d. 19.04.2020 23:32 

1. Omkring den interviewede 

 Hvor lang tid har du været revisor?  

  Interview person D: Siden 2009 

 

 Hvor længe har du arbejdet med IFRS?  

  Interview person D: Ca. 7-8år 

 

 Hvad er din interne/eksterne rolle i forbindelse med IFRS 16?  

 

  Interview person D: Jeg betjener primært IFRS-kunder (særligt 

børsnoterede) og har i denne forbindelse været tæt på virksomhedernes 

implementering af IFRS 16. Derudover er jeg en del af vores Assurance 

Offerings afdeling, hvor jeg har rådgivet virksomheder vedrørende 

implementeringen.  

 

2. Forskelle mellem IFRS 16 og IAS 17 

 Hvor ser du de største forskelle mellem IFRS 16 og IAS 17?  

 

  Interview person D: Ingen tvivl om, at den største effekt jo netop er, at alle 

leasingaftalerne bliver flyttet fra at være en noteoplysning til at være en del 

af balancen, som ved virksomheder med mange leasingaftaler må siges at 

have væsentlig effekt på regnskabet.  
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 Hvorfor tror du, at man fra IASB's side har accepteret flere 

lempelser til standarden i form af "low-value asset" eller "short 

term leases"? Forventer du i praksis, at man kommer til at tage 

væsentlighed i betragtning ved vurdering af "low-value asset" og 

"short term leases"?  

 

  Interview person D: Jeg tror, at det skyldes, at der for virksomheder med 

mange leasingaftaler kan være et enormt stort arbejde i at administrere og 

håndtere leasingaftalerne, og derfor giver man virksomhederne en række 

lempelser via mulighederne i low-value assets og short-term lease 

paragrafferne. I min optik bliver væsentlighed helt klart benyttet på low-

value assets. Jeg kan dog ikke se relevansen af væsentlighed vedrørende 

short-term leases.  

 

 Hvor ser du de største forskelle mellem de 2 metoder til 

førstegangsimplementeringen, og hvilke udfordringer kan dette 

give ift. det retvisende billede?  

 

  Interview person D: Den største forskel er jo helt klart, at man ved den ene 

kigger historisk tilbage i tid og også tilretter sammenligningstal – for den 

anden metode tilpasses ikke sammenligningstal og effekten ved 

implementeringen indregnes på egenkapitalen.  

 

 Hvad er din vurdering til at IFRS 16 er mere retvisende end den 

tidligere standard IAS 17.  

 

  Interview person D: Mens leasingaktiviteterne tidligere kunne være til at 

overse iht. IAS 17, så er der ingen tvivl om, at effekterne nu helt klart og 

tydeligt kan ses i balancen. Så i forhold til omfanget af aktiviteterne og 

detaljeringsgraden er ingen tvivl om, at dette nu er mere 

beskrivende/retvisende end IAS 17.  
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3. Udfordringer i praksis 

 Inden for hvilke brancher og for hvilke selskaber mener du, at 

implementering af IFRS 16 har eller har haft de største 

udfordringer?  

 

  Interview person D: Baseret på min erfaring oplever jeg særligt 

virksomheder med almindelige huslejeaftaler/butiksmål/bygningslejemål 

o.l. har haft største udfordringer, da disse kontrakter i forskellige tilfælde er 

’evergreen’ kontrakter og hvor virksomhederne derfor skal skønne hvad 

leasing-perioden er  

 

 Hvor i implementeringsfasen oplever du, at virksomhederne har 

haft de største udfordringer ved implementering af IFRS 16?  

  Interview person D:  

  Efter min erfaring er det følgende: 

i. Indsamling af data omkring ens leasingaftaler 

ii. Koordinering og administration med datterselskaber i udlandet 

iii. Den praktiske proces for administration og håndtering af 

leasingaftaler – dvs. skal man have indkøbt et system, vil man klare 

det i Excel e.l.  

iv. Udøvelse af skøn i forbindelse med fastsættelse af leasingperioden 

med særlig fokus på udnyttelse af opsigelses- eller 

forlængelsesoptioner, evergreen-kontrakter osv.  

v. Udøvelse af skøn i forbindelse med fastsættelsen af IBR  

 

 Har du som led i dit arbejde som revisor oplevet mange fejl ved 

revision af dette område hos virksomheder der har implementeret 

dette?  

 

  Interview person D: Hvad er mange ? Men nej, det synes jeg ikke som 

sådan. Der skulle helst ikke være fejl i regnskaberne.  
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 Har du fået mange henvendelser fra regnskabsbruger og 

regnskabsaflægger i forbindelse med implementering og forståelse 

af denne standard?  

 

  Interview person D: Kun regnskabsaflæggere – så meget i kontakt med 

regnskabsbrugere er jeg ikke 

 

 Hvad er din generelle opfattelse af regnskabsbrugers og 

regnskabsaflæggers holdning til implementeringen af denne 

standard? Gør nytteværdien op for de totale omkostninger der er 

ved implementeringen for disse parter?  

 

  Interview person D: Godt spørgsmål – jeg tror mange virksomheder er 

frustrerede over omkostningerne forbundet med implementeringen og derfor 

kan stille spørgsmålstegn ved implementeringen – det afgørende er, hvad 

regnskabsbrugerne mener – det har jeg ikke et bud på 

 

4. Andet 

 I tilfældet af man kommer ud for at være i en grå zone i 

regnskabsregi, hvordan anvendes begrebsrammen til at udvikle en 

ny standard?  

 

  Interview person D: Jamen det er jo særligt niveau 1 og 2 i begrebsrammen, 

der benyttes, når der skal diskuteres gråzoner.  

 

 

 

 

 

 


