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1. Baggrund 
Leasing er en attraktiv måde man kan investere i et aktiv i lighed med et køb uden at eje aktivet. 

Leasing benyttes til at finansiere selskabers anlægsaktiver. Ved indgåelse af leasingkontrakter får 

selskabet muligheder for løbende at afholde udgifter til leasingaktivet over en aftalt periode, hvorefter 

man mister rettighederne til brug af aktivet ved aftalens udløb. Dette er dermed en måde for et selskab 

at tilpasse deres kapacitet, hvilket bidrager til en høj grad af fleksibilitet.  

 

I 2016 blev der vedtaget en ny regnskabsstandard for årsregnskaber, der aflægges efter International 

Financial Reporting Standards (Herefter omtalt IFRS). Regnskabsstandarden omhandler den 

regnskabsmæssige behandling af leasing og erstatter den tidligere regnskabsstandard IAS 17. Den 

nye regnskabsstandard præciserer og definerer, hvordan leasing skal indregnes, måles og præsenteres 

i årsrapporter aflagt efter denne standard.  

 

Den nye regnskabsstandard er udarbejdet efter kritik af den gamle standard IAS 17 for 

regnskabsbrugere i form af investorer, analytikere, lånegiver mv.  Den gamle regnskabsstandard 

skabte ikke sammenlignelighed mellem øvrige selskaber, der ifølge regnskabstandarden skelnede 

mellem operationel og finansiel leasing. Operationel leasing skulle ikke indregnes i selskabers 

balance, hvorimod dette var tilfældet for finansiel leasing. Der var dermed ikke en ensartet behandling 

af leasingkontrakter, hvilket efterlod regnskabsbruger som ansvarlig for estimering af effekten ved 

selskabers brug af operationel leasing, hvilket medførte problematikker ved sammenligning mellem 

selskaber.  

 

Den nye regnskabsstandard IFRS 16 har elimineret begreberne operationel og finansiel leasing, og 

kræver at selskaber indregner aktivitet vedrørende leasing i selskabets balance med få undtagelser. 

Standardens formål skal bidrage til mere transparente årsregnskaber, og skal dermed også gøre 

leasing aktiviteten på tværs af selskaber mere sammenlignelig. 

 

Den nye regnskabsstandard har virkning på regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019. Ved 

aflæggelse af årsrapport 2019, har det dermed for en række selskaber været det første år hvor den nye 

regnskabsstandard skulle indarbejdes.  
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Det er et åbenstående spørgsmål, om implementeringen af den nye regnskabsstandard har haft den 

forventede virkning på de nye årsrapport aflagt efter IFRS 16, og om den har resulteret i mere 

transparente årsrapporter, som er mere sammenlignelige, i forhold til den gamle standard. 

 

Dette spørgsmål vil denne opgave forsøge at besvare. Rigtig god læselyst. 

 

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, vil opgavens besvarelse tage udgangspunkt i 

følgende problemformulering: 

  

Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på selskaber der aflægger regnskab efter IFRS, 

og hvordan har den nye regnskabsstandard bidraget til regnskabernes transparens samt 

sammenligning mellem selskaber i forhold til den tidligere standard IAS 17?  

  
1.2 Undersøgelsesspørgsmål  

Til at hjælpe med besvarelsen af den valgte problemformulering, vil følgende 

undersøgelsesspørgsmål blive besvaret i opgaven: 

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

- Hvordan har selskaber der aflægger årsrapport efter IFRS valgt at implementere IFRS 16? 

- Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på selskaber der aflægger årsrapport efter 

IFRS? 

- Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på regnskabsbrugers brug af regnskabet? 

 

1.3 Afgrænsning 

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af hovedopgaven, udarbejdet en redegørelse for opgavens 

afgræsning, for at sikre at bevare fokus på opgavens problemstilling.  

 

Vi fokus på den førhen værende regnskabsstandard IAS 17 - leasing, og den nuværende 

regnskabsstandard IFRS 16 – leasing. Vi vil ikke omtale, hvordan leasing behandles efter anden given 

lovning eller sammenligne til anden lovning. Vi vil kun have fokus på IFRS regnskaber. Vi vil 

udelukkende inddrage andre regnskabsstandarder end IAS 17 eller IFRS 16, hvis det vurderes at være 

værdiskabende, og hensigtsmæssigt for opgaven. 
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Ifølge IAS 17 og IFRS 16 kan leasingaktivet og leasingforpligtelsen behandles efter leasingtager, og 

leasinggiver. Vil vi i vores hovedopgave primært fokusere på konsekvenserne for leasingtager. Der 

afgrænses i opgaven for regelsættet for leasinggiver, da regelsættet stort set er uændret sammenholdt 

mellem IAS 17 og IFRS 16 og vurderes derfor ikke værdiskabende for opgaven. Der afgrænses 

endvidere fra privatleasing, da det ikke vurderes at være relevant for problemstillingen.  

 

IAS 17, og IFRS 16 finder anvendelse for alle leasing kontrakter bortset fra en række særlig 

leasingkontrakter som blandt andet vedrører leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af 

mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer m.m. Vi har i opgaven valgt, at 

afgrænse os fra alle leasingkontrakter som ikke er omfattet af IAS 17 og IFRS 16 da vi vurdere at det 

ikke vil være værdiskabende for opgaven, samt at det er ikke vurderes at være relevant for vores 

problem stilling.  

 

I forbindelse med, at vi vil se på udfordringerne ved udarbejdelsen af IFRS 16, vil vi overordnet 

gennemgå sekundærkilder for deres udsagn vedrørende kritik af forslag til standarden, og vil dermed 

ikke selv foretage undersøgelser af de indstillet forslag/udkast ved vores gennemgang af hvordan 

IFRS 16 er udarbejdet. 

 

I vores analyse har vi valgt udelukkende at se på danske selskaber, og dermed foretager vi ikke nogle 

sammenholdelser mod udenlandske selskaber. Dette henledes til at vi ikke vurdere at de udenlandske 

selskaber, vil være relevant for opgavens problemstilling.  

 

Der afgrænses i hovedopgaven for alle skatte- og momsmæssige problemstilling i forbindelse med 

leasing, da det ikke vurderes at være relevant for vores opgavens problemstilling.  

 

Hovedopgavens informationsindsamling er afsluttet d. 24 april 2020. Offentliggjorte forhold efter 

denne dato vil ikke blive behandlet i hovedopgaven.  

 

1.4 Begrebsafklaring 

Opgavens bilag 1 indeholder definitioner af en række centrale begreber for opgavens forståelse. 
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1.5 Rapportens opbygning 
Formålet med opgaven, er at besvare 

problemformuleringen og de tilhørende 

undersøgelsesspørgsmål i afsnit 1.2. Vi har valgt at 

strukturer opgaven som illustreret i modellen til 

højre.  

 

Kapitel 1 indeholder en kort introduktion til det 

valgte emne, hvor problemstillingen identificeres. 

Problemstillingen forsøges at blive besvaret ved en 

problemformulering samt tilhørende 

undersøgelsesspøgsmål. Endvidere indeholder 

kapital 1 vores overvejelser vedrørende metode og 

afgrænsning samt begrebsforklaring og kildekritik. 

 

Kapitel 2 indeholder en redegørelse for den anvendte teori. Kapitlet vil indeholde en general 

introduktion til begrebet leasing, og der vil herefter blive redegjort for, hvordan en IFRS standard 

udarbejdes, hvordan IFRS 16 er blevet udarbejdet, hvilke kritikpunkter der har været til IAS 17 samt 

en redegørelse for den generelle forståelse af IAS 17, herunder begreberne operationel og finansiel 

leasing og IFRS 16. Slutteligt vil der kort blive redegjort for hvem regnskabsbruger af et regnskab er 

deres interesser heri, hvilket er relevante i forhold til implementeringen af IFRS 16.  

 

I Kapitel 3 foretages der en komparativ analyse mellem forskellen i IAS 17 og IFRS 16. Derudover 

vil kapitlet indeholde en konsekvensanalyse af implementeringen af IFRS 16 for udvalgte selskaber 

samt en komparativ analyse mellem de valgte C25 selskaber. Analyserne vil tage udgangspunkt i den 

gennemgåede teori i kapitel 2.  

 

Kapitel 4 indeholder en konklusion på problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene på 

baggrund af de opnåede resultater i kapitel 2 & 3.  

 

Kapital 1 - Problemstilling og metode

Kaptiel 2 - Redegørelse

Kapital 3 - Analyse

Kapital 4 - Konklusion

Kapitel 5 - Perspektivering
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Kapitel 5 vil, afslutte hovedopgaven, og indeholde en perspektivering til øvrige problemstillinger, 

som besvarelsen af problemformuleringen har affødt, og som en videre besvarelse vil kunne bygge 

på. 

 

1.6 Videnskabsteori og metode 

I afsnit 1.5 er det beskrevet, at rapportens opbygning er inddelt i kapitler. Hvert kapitel har et formål, 

som sikrer, at problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene bliver besvaret fuldstændigt. 

Kapitlerne behandles derfor metodemæssigt særskilt.  

 

I Kapitel 2, som er det redegørende kapitel, anvendes en objektiv og beskrivende1 indgangsvinkel til 

regnskabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16, herunder hvordan en IFRS standard bliver udarbejdet, 

hvordan IFRS 16 er udarbejdet samt regnskabsbruger. I redegørelsen vil der blive anvendt sekundær 

data i form af regnskabsstandarderne2. 

 

I Kapitel 3, som er det analyserende kapitel, anvendes en forklarende og eksplorativ indgangsvinkel3, 

der undersøger forskellene mellem IAS 17 og IFRS, samt effekterne af implementeringen af IFRS 

16. Den anvendte empiri i kapitel 3 vil omfatte regnskabsstanderne IAS 17, IFRS 16 og 

årsregnskaber. Empirien vil blive anvendt til en komparativ samt konsekvensanalyse. Det vurderes, 

at kombinationen af analyserne giver de bedste forudsætninger for at kunne besvare 

problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene.  

 

I kapitel 4, som er vurderingskapitlet, anvendes teorien fra redegørelsen og konklusionerne fra 

analysen til at besvare, hvorvidt implementeringen af IFRS 16 har skabt transparens og 

sammenlignelighed i årsregnskaberne.  

 

1.6.1 Case selskaber 

Vi har til at besvare problemformuleringen og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål valgt, at 

udvælge en række selskaber, som vurderes at give de bedste forudsætninger for at kunne besvare 

                                                      
1 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 20 
2 Der henvises til afsnit 1.6 for en beskrivelse af dataindsamlingen  
3 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 20 & 21 
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opgavens problemstilling. Ved udvælgelsen af disse selskaber har vi foretaget en række overvejelser 

i forhold til, hvilken type selskaber vi vil se på.  

 

De første typer af selskaber, vi har sorteret fra, er alle regnskaber, der ikke aflægges efter IFRS.  

Vi har valgt at fokusere på de største virksomheder i Danmark, da de ofte har særlig fokus på at få 

offentliggjort årsregnskabet hurtigt, hvilket vurderes at være nødvendig information ved 

dataindhentningsstadiet. 

 

Vi har valgt at indsnævre vores population til selskaber i C25 indekset. C25 indekset er forholdsvis 

repræsentativt, da virksomhederne i C25 indekset repræsenterer en række forskellige brancher. Vi 

har derefter undersøgt, hvilke selskaber der har aflagt årsrapport for 2019. Vi konstaterede ved 

undersøgelsestidspunktet, at en række selskaber med skævt regnskabsår, ikke havde aflagt 

årsregnskab, hvor IFRS 16 var implementeret, hvorfor vi har fravalgt disse selskaber.  

 

Vi har endvidere valgt at sortere alle banker og forsikringsselskaber fra. Fravalget blev foretaget ud 

fra 2 parametre: 

- Finansielle selskaber aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen, som favner IFRS, 

men ikke følger samme skemakrav som øvrige selskaber, og dermed ville en sammenligning 

mod et selskab i en anden branche blive problematisk.  

- Leasingaktivteten er meget begrænset i finansielle selskaber, og leasing er uvæsentlig af 

karakter, da det ofte blot vil være en afrunding på balancen.  

 

Vi har valgt at sortere selskabet Royal UNIBREW fra i vores analyse, da vi ved vores undersøgelser 

blev opmærksom på, at dette selskab havde valgt at førtidsimplementere IFRS 16 ved aflæggelse af 

årsregnskabet for 2018. Vi vurderer at ved en komparativanalyse for et selskab, der har 

førtidsimplementeret IFRS, ville det påvirke validiteten i vores opgave.  

 

Som følge af udvælgelsesprocessen, har vi udvalgt en håndfuld selskaber som vurderes at være 

relevante for vores analyse. Vi har foretaget databehandling ved gennemgang af de udvalgtes 

selskabers årsrapport. Ved databehandling fandt vi ud af, at de alle selskaber i C25 indekset som ikke 

var sorteret fra, har anvendt modificeret retrospektivt ved implementeringen af IFRS 16. For overblik 

over de selskaberne henvises der til bilag 3.  
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Vi har valgt at se nærmere på selskaberne DSV Panalpina (Herefter omtalt DSV) og Pandora, da vi i 

vores databehandlingen kunne se at effekten ved implementeringen af IFRS 16 var væsentlig for de 

to selskaber.  

 

Vi fandt også ud af at de to selskaber Demant og GN Store Nord, som begge opererer inden for samme 

branche havde valgt at præsentere de nye krav IFRS 16 forskelligt.  

Til slut ønskede vi, at se på et selskab som i mindre grad blev påvirket af IFRS 16 end de øvrige 

selskaber. Således udvalgte vi selskabet H. Lundbeck. 

 

1.7 Dataindsamling 

I forbindelse med indsamling og brug af data er der 2 forhold man skal være opmærksom på: 

1. Forskellen mellem kvalitativ og kvantitativ data 

2. Primære og sekundære data. 

 

I opgaven vil vi gøre brug af kvalitativ såvel som kvantitativ data samt sekundær data, da det er vores 

vurdering, at en kombination af dette bidrager til, at vi på bedst mulig vis kan besvare opgavens 

problemstilling. Vi har nedenfor gennemgået vores valg og overvejelser gjort herved. 

 

1.7.1 Kvalitativ og kvantitative data 

Data opdeles i kvalitativ og kvantitativ data, hvor den kvalitative del består af dele, der kan måles og 

dermed i form af tal. Den kvalitative data, der er indarbejdet i opgaven, består i høj grad af data 

indhentet fra en række selskabers årsrapporter. Den kvantitative data er indhentet for at foretage 

analyser af en række forskellige selskabers resultatopgørelse, balance og tilhørende noter. Brugen af 

kvantitative data bidrager i de fleste tilfælde til mere objektivitet og troværdighed end den kvalitative 

data, dog afhænger dette af den enkelte undersøgelse. 

 

Den kvalitative data er artsbestemt data, og i denne opgave består det af bøger benyttet, tidskrifter og 

regnskabsstandarder. Den primær kvalitative data er benyttet til at foretage opgavens redegørelser og 

derefter til sammenholdelse af de to forskellige regnskabsstandarder4.  

                                                      
4 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 136  
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1.7.2 Primære og sekundær data  

I opgaven har vi udelukkende gjort brug af sekundær data, og dermed er det data indsamlet af en 

anden part.  Den sekundær data vi benytter i opgaven er både primære og sekundær litteratur, hvor 

den primære litteratur består af love/regnskabsstandarder og den sekundære litteratur består af bøger 

og artikler5.  

 

Der anvendes ikke primære data i opgaven, da det grundet COVID-19 situationen i hele verden ikke 

er lykkedes os, at få opsat et interview. Det var meningen, at opgavens skulle udarbejdes fra 

aktieanalytikers synspunkt men som følge af, at aktieanalytikerne har været under stort arbejdspres 

som følge af de finansielle markeders udsving som følge af påvirkning af COVID-19, er det ikke 

lykkedes os, at få opsat et interview. Vi har derfor tilpasset opgaven, og er opmærksom på at det 

påvirker opgavens validitet. 

 

1.8 Kildekritik 

Den primære kilde benyttet i denne opgave består af regnskabsstandarder i form af IAS 17 og IFRS 

16 samt en række årsrapporter. Det vurderes at de benyttede datakilder indeholder en høj grad af 

pålidelighed og objektivitet.  

 

Regnskabsstandarderne som er benyttet i årsrapporten, er udarbejdet af IASB som vurderes som en 

værende en faglig instans, hvor kompetencerne er i top. Dette samme forhold gør sig gældende for 

årsrapporterne benyttet i opgaven. Alle årsrapporterne har været underlagt revision, og på trods af at 

de benyttede årsrapporter ikke er indeholder en underskrevet revisorerklæring, ved vi ud fra faglig 

praksis, at årsrapporter ikke bliver offentliggjort af selskabet uden at de er godkendt af selskabets 

revisor. På baggrund heraf vurderes det, at kilder benyttet i opgaven vurderes at have en høj grad af 

pålidelighed og objektivitet. 

 

Der er endvidere anvendt faglitteratur i form af pensumbøger på HD (R). Disse antages at være 

objektive, da forfatteren til pensumbøgerene vurderes at være formidlere af i forvejen kendt stof.  

  

                                                      
5 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 137 
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2. Redegørelse  
2.1 Generelt om leasing  

Leasing oversat til dansk er leje. Leasing er en måde, man kan investere i et aktiv i lighed med et køb, 

men uden at eje aktivet. Leasing vil ske ved indgåelse af en leasingkontrakt, som er defineret ved: 

 

”En kontrakt, eller en del af en kontrakt, ved hvilken brugsretten til et aktiv (det underliggende aktiv) 

overdrages i en periode mod vederlag.6”   

 

Kontrakten indgås mellem to parter, der defineres som leasingtager og leasinggiver. Leasingtager 

opnår ved kontraktindgåelsen brugsretten til aktivet i en givet periode, mod en afregning af en eller 

flere modydelser til leasinggiver. Ejendomsretten forbliver hos leasinggiver, men brugsretten samt 

alle væsentlige risici overgår til leasingtager.  

 

Ved præsentation i et regnskab, skal den enkelte leasingkontrakt enten præsenteres i virksomhedens 

balance eller anføres i en note. Dette kommer dog an på, hvad den enkelte leasingkontrakt indeholder, 

samt hvilken regnskabsstandard der benyttes ved aflæggelse af regnskabet. Det kan være vanskeligt 

at vurdere, hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt hvor leasingtager opnår over kontrollen af 

aktivet, eller om der er tale om en kontrakt for en leveret ydelse. Denne vurdering afgøres af IFRIC 

4, som er beskrevet i afsnit 2.4.1.  

 

Hvis det er en kontrakt for en leveret ydelse, skal kontrakten præsenteres som en note. Såfremt der er 

tale om en kontrakt med kontrol over aktivet, skal det indregnes i virksomhedens balance. For at 

kunne defineres som et aktiv, skal det opfylde følgende definition: 

 

”Aktiver er defineret som ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden7”  

 

Tilsvarende vil der opstå en finansiel forpligtelse i forbindelse med leasingkontrakten som følge af 

de omkostninger, der indgår i kontrakten. En finansiel forpligtelse er defineret som: 

                                                      
6 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag A 
7 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 226  
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”Finansielle forpligtelser er defineret som en aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle 

aktiver til tredjemand, eller aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med 

tredjemand, på vilkår, der kan være ugunstige8”. 

 

Vi vil i de efterfølgende afsnit behandle regelsættene for regnskabsmæssig behandling af leasing.  

 

2.2 Udarbejdelse af en IFRS standard  

Den 5. juni 2002 blev der i EU godkendt en forordning, der kræver, at koncernregnskab fra og med 

2005 skal aflægges efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Denne forordning gjorde sig 

gældende for, alle børsnoterede koncerner i EU samt børsnoterede pengeinstitutter, forsikrings- og 

pensionsselskaber. I 2009 blev det tilsvarende et krav, at børsnoterede virksomheder, som ikke er en 

koncern, også skulle aflægge regnskaber i overensstemmelse med IFRS9. 

 

En forordning fra EU har direkte retsvirkning, hvilket medførte, at alle børsnoterede virksomheder i 

EU blev omfattet af forordningen. At forordningen har direkte retsvirkning betyder, at de enkelte 

medlemsstater ikke kan modificere forordningen og dermed ikke skal behandle den 

lovgivningsmæssigt. Ved brug af en forordningen sikrede EU dermed harmonisering af reglerne, 

hvilket ikke havde gjort sig gældende ved brug af et direktiv10.  

 

2.2.1 Godkendelse af IFRS standarder: 

I forordningen udstedt af EU har man ikke ønsket at delegere regelfastsættelsen til en privat 

organisation, som følge af at der hermed kan opstå interessekonflikter. Derfor er der i stedet nedsat 

et særligt EU-udvalg kaldet Accounting Regulatory Committee (ARC) til at anerkende hver 

international standard og fortolkning. Udvalget er nedsat under den forudsætning, at hver enkelt 

internationale regnskabsstandard og fortolkning godkendes af EU.  

 

                                                      
8 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 277  
9 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 41 
10 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 42 
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ARC’s medlemmer består af medlemmer af EU-Kommissionen, samt af repræsentanter fra de enkelte 

medlemslande. I praksis består udvalget i høj grad af embedsmænd. I små medlemslande ses det også, 

at regeringen har lavet en assistanceaftale med personer fra et af de store revisionsfirmaer om, at de 

repræsenterer det pågældende land i ARC11.  

 

Behandlingen af standarder sker på baggrund af beslutningsforslag stillet fra EU-Kommissionen, 

hvor ARC modtager beslutningsforslag, som redegør for kommissionens holdning til, om en given 

international regnskabsstandard bør godkendes, samt notat, som beskriver den internationale 

regnskabsstandard, der skal behandles. Hvis ARC beslutter sig for at godkende beslutningsforslaget 

orienteres Europaparlamentet om arbejdet i ARC, og får forelagt regnskabsstanderne til 

godkendelse12.  

 

Udarbejdelsen af de internationale regnskabsstandarder sker hos International Accounting Standards 

Board (IASB), som er ansvarlige for udarbejdelsen af standarder. IASB har fuld selvbestemmelse 

over det faglige indehold af standarderne, og har dermed ansvar for den daglige agenda. Ved 

udarbejdelsen af en standard er en der en række processer, der skal være overholdt, før standarden 

kan behandles. Her vurderer IASB13: 

• Relevans og pålidelighed af den information, der kunne blive krav om at give i regnskaberne 

• Eksisterende vejledning på området 

• Muligheden for større ensartethed mellem nationale regler og de internationale 

regnskabstandarder 

• Kvaliteten af standarden, der skal udvikles 

• Ressourcemæssige begrænsninger.  

 

Herudover ser IASB også på vurderingen af kvaliteten af standarden og vurderer, hvorvidt nytten 

overstiger omkostningerne herved. De vurderer følgende: 

• Omkostninger, som opstår for regnskabsaflæggere 

• Omkostninger, som opstår for regnskabsbrugere 

                                                      
11 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 46 
12 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 47 
13 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 82  
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• Når oplysningerne ikke er tilgængelige 

• Forholdet mellem de omkostninger, regnskabsaflægger pålægges, sammenholdt med 

regnskabsbrugernes omkostninger til at udarbejde/tilvejebringe information, der kan benyttes 

som surrogat 

• Nytten af bedre økonomiske beslutninger som følge af bedre økonomisk information.  

 

Når IASB derefter har foretaget disse overvejelser, bliver det overvejet, hvorvidt projektet skal 

udføres med et andet nationalt reguleringsorgan. Når disse overvejelser er foretaget, nedsættes der en 

arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder derefter et diskussionsoplæg, som offentliggøres frit 

tilgængeligt for alle på IASB’s hjemmeside. Normalt fastsættes der en periode på 120 dage til 

kommentering af projektet, hvor enhver kan kommentere på oplægget. Det er også muligt for IASB 

ikke at offentliggøre diskussionsoplægget, i så fald skal IASB begrunde dette valg14.  

 

På baggrund af modtagne kommentarer udarbejder IASB derefter et udkast til en ny standard eller 

ændringer til en eksisterende standard. Dette udkast sendes derefter i høring. Høringsperioden er 

typisk 120 dage, men ved mindre ændringer/rettelser til eksisterende standarder er 

kommenteringsfristen typisk 30 dage. Modsat ved diskussionsoplægget kan IASB ikke fravælge at 

offentliggøre udkastet15.  

 

Efter IASB har behandlet alle høringssvarene, har de mulighed for at udarbejde et nyt udkast og sende 

udkastet i høring igen. Dog har IASB også muligheden for at indarbejde kommentarerne i en ny 

standard. Når IASB har udstedt den nye standard, vil der blive afholdt en række møder, hvor 

uhensigtsmæssigheder diskuteres16.  

 

Når der bliver offentliggjort en ny IFRS standard, bliver der tilsvarende udarbejdet en fortolkning, 

som også bliver offentliggjort. Denne fortolkning udarbejdes af IFRS Interpretations Committee 

(IFRIC)17. Fortolkningen udarbejdes på baggrund af de internationale regnskabsstandarder, og 

vedrører områder, som ikke er udtrykkeligt behandlet i standarderne. Nå IFRIC har udarbejdet et 

                                                      
14 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 85 
15 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 86 
16 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 87 
17 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 87 
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udkast til fortolkning af en standard, skal udkastet godkendes af IASB, før det sendes i høring. Når 

IASB har godkendt, sendes fortolkningen i høring, hvor høringsperioden mindst udgør 60 dage. Efter 

udkastet har været i høring, udarbejder IFRIC enten et nyt udkast til høring eller udarbejder et endeligt 

fortolkningsbidrag på baggrund af de høringssvar, der er modtaget. Det endelig fortolkning skal 

derefter godkendes af IASB inden offentliggørelse18. 

 

2.2.2 Udarbejdelse af regnskabsstandarden IFRS 16 

I juli 2006 blev leasing sat på IASB’s agenda, og i marts 2009 blev der offentliggjort et 

diskussionsoplæg udarbejdet mellem IASB og Financial Accounting Standards Board (FASB).  

Diskussionsoplægget bestod af 122 sider, hvor man redegjorde for problematikker vedrørende den 

regnskabsmæssige behandling af operationel leasing efter IAS 17, som var blevet rejst af 

regnskabsbrugerne. 

 

I diskussionsoplæg blev der også diskuteret en ny måde at indregne leasing på. Leasing skulle 

indregnes med en forpligtelse for fremtidige tilbagebetalinger for de rettigheder, man ejede til brug 

af aktivet19.  

 

I august 2010 offentliggjorde IASB et udkast til standarden vedrørende leasing. Udkastet var blevet 

tilrettet efter de modtaget kommentarer til det udarbejdede diskussionsoplæg, som følge af over 300 

modtagne kommentarer på diskussionsoplægget20. Dog var budskabet uændret, da man stadig 

ønskede at skabe mere gennemsigtighed ved implementering af en ny standard, hvor man ville 

indregne operationel leasing i balancen.  

 

I juli 2011 annoncerede IASB, at man ønskede at genudgive et udkast frem for at udarbejde en endelig 

IFRS standard. Dette gjorde man da man ønskede at modtage input fra alle parter, som blev påvirket 

af implementeringen af en international regnskabsstandard21. 

                                                      
18 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – Fra dansk praksis til IFRS 4. udgave s. 88 
19 Der henvises til afsnit 2.3 for en beskrivelse af kritikpunkerne af IAS 17 i diskussionsoplægget. 
20 IASB and US FASB Publish Proposals to Improve the Financial Reporting of Leases, 17.08.2010 - 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&cid=1176157190891&d=&pagename=FASB%2FFASBC

ontent_C%2FNewsPage 
21 http://archive.ifrs.org/news/press-releases/Pages/leases-21-july-2011.aspx 
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Maj 2013 blev måneden, hvor IASB offentliggjorde andet udkast til regnskabsstandarden for leasing. 

Siden seneste udkast udgivet i august 2010, havde man restruktureret afsnit vedrørende 

resultatopgørelsen, da man havde fået en del feedback vedrørende standardens behandling af 

indregning af udgifter og indtægter. Standarden lagde op til, at virksomhederne tog udgifterne i 

starten af indgåelsen af kontrakten, da man tilskrev størstedelen af renterne i starten af perioden, og 

man samtidig afskrev lineært på aktiverne, dermed opstod ”front-loading”22. I anden version havde 

man reevalueret dette og mindsket ”front-loading” på specifikke leasing kontrakter.  

 

I januar 2016 offentlig gjorde IASB den længe ventede standard vedrørende den regnskabsmæssige 

behandling af leasing for IFRS regnskab og skulle træde i kraft fra regnskabsperioden 1. januar 2019. 

Standarden blev kaldt IFRS 16 og skulle erstatte den tidligere regnskabsstandard IAS 17, som havde 

mødt en del kritikpunkter. 

 

2.3 Kritik af IAS 17  

Leasing er gennem årene blevet en vigtig finansiering for virksomheder, og det er derfor vigtigt, at 

anvendelsen af leasing giver et retvisende billede på balancen for regnskabsbruger. Som nævnt i afsnit 

2.2 satte IASB leasing på agendaen som følge af kritikpunkterne, der har været til 

regnskabsstandarden IAS 1723.  

 

IAS 17 er blevet kritiseret af regnskabsbrugerne for at være mangelfuld, og ikke at opfylde deres 

informationsbehov. Regnskabsbruger havde følgende kritikpunkter: 

1)  Operationel leasing burde indregnes som aktiver og forpligtelser i lighed med finansiel leasing, 

således at den regnskabsmæssig behandling af leasing bliver ensartet. Regnskabsbrugerne er 

nødsaget til at foretage reformulering af balancerne for virksomheder med operationel leasing. 

Den nødvendige information for at kunne lave reformuleringen, er ofte ikke tilstrækkelig i 

noten om operationel leasing, og sammenligningsgrundlaget er derfor præget af stor 

usikkerhed. 

 

                                                      
22 https://www.iasplus.com/en/news/2013/05/leasing-proposals 
23 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, afsnit 1.2. 
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2)  Eksistensen af de to leasingtyper operationel og finansiel leasing, giver mulighed for at 

ensartede transaktioner regnskabsmæssigt kan behandles forskelligt. Det skaber stor 

usikkerhed i sammenligningsgrundlaget.  

 

3)  Eksistensen af de to leasingtyper, operationel og finansiel leasing, giver incitament til, at 

indregne en leasingkontrakt med den klassifikation, som vurderes at være mest fordelagtig for 

regnskabsaflægger24.   

 

Regnskabsaflægger og revisor har kritiseret IAS 17 for standardens kompleksitet. Standarden gør det 

vanskeligt, at lave en klar definition af, hvad der er operationel eller finansiel leasing, hvilket skyldes, 

at vurderingen af klassifikationen er præget af stor grad af subjektivitet25.  

 

Andre har kritiseret IAS 17 for at være mangelfuld. De kritiserer standarden for følgende26: 

1)  Ved indgåelse af en leasingkontrakt opnår leasingtager en væsentlig værdi ved at have 

brugsretten til et aktiv. Ligeledes opnås der en forpligtelse, som følge af fremtidige 

leasingydelser. Dette er i overensstemmelse med principperne for et aktiv og en forpligtelse, 

som skal indregnes i balancen ifølge IASB. Såfremt det vurderes af regnskabsaflægger, at 

leasingkontrakten ikke skal klassificeres som finansiel leasing, skal leasingkontrakten 

klassificeres som operationel leasing og skal ikke indregnes i balancen, det medfører 

uoverensstemmelse med principperne ifølge IASB. 

2)  Der er væsentlige forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter og 

andre kontraktuelle forhold. Det skaber inkonsistens for den regnskabsmæssige behandling af 

de kontrakter, som opfylder kriterierne for en leasingkontrakt og de kontrakter, som ikke gør.  

 

The US Securities and Exchange Commission (SEC) offentliggjorde i juni 2005 en rapport,27 som 

anerkendte kritikpunkterne af IAS 17. SEC anbefalede IASB, at starte et projekt, som skulle ende ud 

                                                      
24 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, afsnit 1.12. 
25 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, afsnit 1.13. 
26 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, afsnit 1.14. 
27 Rapporten hedder Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 

Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers 
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i ny standard for den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, det resulterede i den nye 

regnskabstandard om leasing, IFRS 16.28  

 

Formålet med udarbejdelsen af IFRS 16 var, at imødekomme kritikpunkterne af IAS 17 ved at skabe 

konsistens i den regnskabsmæssige behandling og leasingkontrakter, og i højere grad skabe 

gennemsigtighed og et bedre sammenligningsgrundlag for regnskaberne.  

 

2.4 IAS 17  

IAS 17 har indtil den 1. januar 2019 været den leasingstandard, som foreskriver, hvordan den 

regnskabsmæssige leasing skal håndteres i årsrapporterne for både leasingtager og leasinggiver ved 

aflæggelse af årsregnskab for børsnoterede selskaber. Formålet med IAS 17 beskrives som følger: 

 

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

og leasinggiver samt angive de oplysninger, der skal gives i forbindelse med leasingkontrakter29.”  

 

Standarden finder anvendelse for alle leasing kontrakter bortset fra:  

 

a)  leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende 

ikke regenererende ressourcer, og 

b) licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, 

patenter og copyrights. 

 

Dog finder denne standard ikke anvendelse som målingsgrundlag for: 

 

a) ejendomme, som besiddes af leasingtager, og som regnskabsmæssigt behandles som 

investeringsejendomme (jf. IAS 40 Investeringsejendomme), 

b) investeringsejendomme, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt 

(jf. IAS 40), 

                                                      
28 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, afsnit 1.15. 
29 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, side 83 
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c) biologiske aktiver, som besiddes af leasingtager gennem en finansiel leasingkontrakt (jf. IAS 

41 Landbrug), eller 

d) biologiske aktiver, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (jf. IAS 

41).30 

 

De ovennævnte undtagelser vil ikke blive yderligere behandlet i opgaven. 

 

I standarden fastlægges den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for både leasingtager 

og leasinggiver. Vi har i opgavens afgræsning aktivt valgt kun at se på den regnskabsmæssige 

behandling fra leasingtagers synpunkt. Leasinggiver vil derfor ikke blive behandlet yderligere i denne 

opgave.  

 

I IAS17 skelnes der mellem finansiel og operationel leasing. Det er afgørende for, hvordan kontrakten 

skal behandles regnskabsmæssigt. Virksomheden skal i forbindelse med vurdering af klassifikationen 

også vurdere, hvorvidt kontrakten er omfattet af IAS 17. Virksomheden skal vurdere substansen i 

aftalen og ikke kun aftalens juridiske formulering31. IFRIC 4 indeholder en vejledning om, hvordan 

man afgør, om en kontrakt er omfattet af IAS 17.  

 

2.4.1 IFRIC 4 

IFRIC 4 er et fortolkningsbidrag, der er udarbejdet som vejledning til vurderingen af, om 

leasingkontrakter regnskabsmæssigt skal behandles efter IAS 17. Vurderingen kræver en vurdering 

af, om: 

 

a) aftalens opfyldelse afhænger af brugen af et specifikt aktiv eller aktiver (aktivet), og 

b)  aftalen overdrager en brugsret til aktivet.32 

 

                                                      
30 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, side 83 
31 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IAS 

(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-

bog%202016%20IAS%2017.pdf) 
32 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, side 320 & 321 
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Ad a) Opfyldelsen afhænger af brugen af det specifikke aktiv, og herunder den enkelte kontrakt. 

Aktivet er implicit specificeret, hvis leverandøren eksempelvis udelukkende ejer eller leaser ét aktiv 

med henblik på opfyldelse af forpligtelsen, og det ikke er økonomisk rentabelt eller praktisk muligt 

for leverandøren at opfylde sin forpligtelse ved brug af alternative aktiver.33  

 

Ad b) Brugsretten til aktivet, overdrages til leasingtager hvis, de ifølge leasingkontrakten har retten 

til at kontrollere brugen af det underliggende aktiv. Retten til at kontrollere brugen af det 

underliggende aktiv overdrages, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt: 

 

a) Køberen har muligheden for eller retten til, at drive aktivet eller anvise andres drift af aktivet 

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

uvæsentlig del af aktivets produktion eller øvrige anvendelighed. 

b) Køberen har muligheden for eller retten til, at kontrollere den fysiske adgang til det 

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

aktivets produktion eller øvrige anvendelighed. 

c) De foreliggende forhold og omstændigheder indikerer, at det er meget usandsynligt, at en eller 

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

øvrige anvendelighed, som produceres eller genereres af aktivet i aftalens løbetid, og den pris, 

som køber vil betale for produktionen, er hverken kontraktligt fastsat pr. produceret enhed 

eller svarende til de aktuelle markedspriser pr. produceret enhed på tidspunktet for leveringen 

af de producerede enheder34. 

 

Opfylder en leasingkontrakt ovenstående punkter, skal leasingkontrakten behandles efter IAS 17.  

 

2.4.2 Operationel og finansiel leasing  

Leasingperiode 
Leasingperioden er i IAS 17 defineret som en uopsigelige periode. I den periode har leasingtager 

forpligtet sig til at lease aktivet. Leasingtager har mulighed for, mod en eventuel  betaling, at forsætte 

                                                      
33 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 8 
34 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 9 
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med at lease aktivet, når det ved leasingkontraktens indgåelse er rimelig sikkert, at leasingtager vil 

udnytte retten35. 

 
Klassifikation af leasingkontrakter 
I IAS 17 skelnes der mellem to former for leasingkontrakter. Der er operationel og finansiel leasing, 

klassifikationen af kontrakten er afgørende for, hvordan leasingkontrakten skal behandles 

regnskabsmæssigt. For at vurdere om der er tale om operationel eller finansiel leasing, skal punkterne 

i bilag 13 gennemgås.  

 

Klassifikationen foretages ved leasingkontraktens indgåelse. Såfremt leasingtager og leasinggiver på 

et tidspunkt aftaler at ændre leasingkontraktens bestemmelser, bortset fra fornyelse af 

leasingkontrakten, som medfører en ændring i klassifikationen i forhold til de ovenstående punkter, 

anses dette som en ny kontrakt for hele perioden.  

 

Det kan i praksis være svært at definere, hvornår det er operationel eller finansiel leasing, og det er 

derfor vigtigt, at virksomheden vurderer substansen i leasingkontrakten, og ikke kun det juridiske 

perspektiv. 

 

Den valgte klassifikationen af leasingkontrakten har indflydelse på, hvordan leasingkontrakten skal 

behandles regnskabsmæssigt. Dette vil blive behandlet i de efterfølgende afsnit.  

 

2.4.3 Finansiel leasing 

I indeværende afsnit redegøres der for finansiel leasing. Finansiel leasing defineres i IAS 17 som: 

 

”En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet 

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

leasingperiodens slutning eller ej..36” 

 

Ved en finansiel leasingkontrakt overdrages ejendomsretten til leasingtager, og alle væsentlig risici 

og fordele tilfalder leasingtager. Det betyder, at leasingtager har risikoen, såfremt teknologien 

                                                      
35 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, side 84 
36 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 4 
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forældes for det leasede aktiv, eller hvis virksomheden har tab ved ledig kapacitet. Ydermere tilfalder 

en eventuel værdistigning af aktivitet til leasingtager, hvilket er en fordel ved finansiel leasing.  

 

Indregning 
Leasingtager skal ved påbegyndelsen af leasingperioden indregne finansielle leasingkontrakter som 

aktiver, og forpligtelser i balancen til et beløb, som ved indgåelse af leasingkontrakten svarer til 

dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsydelserne, hvis denne er lavere. 

Den interne rente anvendes som diskonteringsfaktor, såfremt det er muligt at beregne den. Ellers 

anvendes den opgjorte lånerente fra leasingkontrakten37.  

 

Minimumsleasingydelser 

Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at betale i 

leasingperioden. Ydelsen er med udeladelse af betingede leasingydelser38, serviceomkostninger og 

skatter. 

 

Leasingtager kan have en købsret ved leasingkontraktens udløb. Hvis prisen på købsoptionen 

forventes at være lavere end dagsværdien, på det tidpunkt hvor købsretten kan udnyttes, og at det er 

rimelig sikkert, at købsretten vil blive udnyttet, omfatter minimumsleasingydelserne den 

minimumsleje, der skal betales over leasingperioden, samt den ydelse der kræves for at udnytte 

købsretten39.   

 

Måling 
Finansielle leasingkontrakter skal efterfølgende måles til kostpris med fradrag for akkumulerede af- 

og nedskrivninger. Leasingkontrakten skal indregnes og måles efter samme regnskabspraksis som for 

virksomhedens tilsvarende aktiver, hvor virksomheden har ejendomsretten.  

 

Leasingaktivet skal afskrives i overensstemmelse med IAS 16 materielle aktiver, og IAS 38 

immaterielle aktiver. Leasingaktivet afskrives lineært over leasingperioden, og afskrives fuldt ud over 

                                                      
37 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 20 
38 Betingede leasingydelser, er leasingydelser som er variable. De medregnes ikke i leasing kontrakten, da de ikke kan 

opgøres præcist og dermed ikke indregnes på balance.  
39 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 4 
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leasingperioden, hvis aktivet tilbageleveres ved leasingkontraktens udløb. Såfremt leasingaktivet 

overtages ved leasingkontraktens udløb, kan leasingaktivet afskrives over den økonomiske levetid40.      

Afskrivninger afspejler aktivets værdiforringelse, men tager ikke højde for hændelser, der påvirker 

aktivets værdi. Virksomheden skal derfor efter IAS 36 løbende vurdere leasingaktivets værdi ved 

brug af en nedskrivningstest41.   

 

Leasingforpligtelsen skal ved efterfølgende måling reduceres med minimumsleasingydelserne fordelt 

på de aftalte antal terminer over året. Minimumsydelserne består af renter og afdrag, og kan sidestilles 

med et annuitetslån. Minimumsydelserne indregnes i resultatopgørelsen som en omkostning i de 

regnskabsår, hvor omkostningen er afholdt i42.  

 

Præsentation  
Finansielle leasingkontrakter, skal oplyses i en note i overensstemmelse med IFRS 7 finansielle 

instrumenter, som har til formål, at gøre det muligt for bruger af virksomhedens årsrapport at vurdere 

finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle stilling og indtjening43. 

Virksomheden skal udover kravene i IFRS 7 give følgende oplysninger om finansielle 

leasingkontrakter44:  

 

a)  Den regnskabsmæssige nettoværdi på balancedagen for hver aktiv kategori  

b)  En afstemning af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser på balancedagen, og deres 

nutidsværdi for balancedagen, og følgende perioder: 

 Inden for 1 år 

 Mellem 1 og 5 år 

 Mere end 5 år 

c)  De betingede leasingydelser, der er indregnet som en omkostning i regnskabsåret 

d)  De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes at blive medtaget i henhold 

til en uopsigelig fremlejekontrakt på balancedagen. 

                                                      
40 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 27 
41 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, punkt 30 
42 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IAS 17 punkt 25 
43 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IFRS 7 punkt 7 
44 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IAS 17 punkt 31 
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e)  En general beskrivelse af leasingtagers væsentligste leasingordninger, som eksempelvis 

dækker følgende: 

 Grundlaget for opgørelsen af leasingydelser  

  Tilstedeværelse, og vilkår for købsrettigheder og prisstigningsklausuler  

 Begrænsninger i leasingtagers anvendelsesmuligheder, som følge af de indgåede 

leasingordninger. 

 

Ydermere er der en række oplysningskrav i øvrige regnskabstandarder, som finder anvendelse i 

leasingtagers årsrapport.    

 

2.4.4 Operationel leasing 

Operationel leasing defineres i IAS 17 som: 

 

”En operationel leasingkontrakt er enhver leasingkontrakt, der ikke er en finansiel 

leasingkontrakt45.” 

 

En operationel leasingkontrakt, er leasingkontrakter der ikke defineres som finansielle 

leasingkontrakter. En operationel leasingkontrakt består af en ydelse, og der opdeles ikke mellem 

renter og afdrag. Leasinggiver har ejendomsretten over aktivitet, og dermed også risici og fordele i 

forbindelse med leasingaktivet. 

 

Regnskabsmæssig behandling  
Som nævnt i ovenstående afsnit tilhører ejendomsretten leasinggiver ved operationel leasing, og den 

operationelle leasingkontrakt opfylder ikke kravene til at blive indregnet i balancen. 

Leasingforpligtigelsen oplyses i en note i årsregnskabet, og leasingydelsen indregnes lineært som en 

omkostning i resultatopgørelsen i den periode, leasingkontrakten strækker sig over46. Omkostninger 

til vedligeholdelse og forsikringer indregnes i resultatopgørelsen i den periode, omkostningen 

vedrører.  

 

Præsentation 

                                                      
45 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IAS 17 punkt 4 
46 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IAS 17 punkt 33 
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Operationelle leasingkontrakter skal oplyses i en note i overensstemmelse med IFRS 7 finansielle 

instrumenter, som har til formål at gøre det muligt for bruger af virksomhedens årsrapport at vurdere 

finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle stilling og indtjening47. 

Virksomheden skal udover kravene i IFRS 7 give følgende oplysninger om operationelle 

leasingkontrakter48:  

 

a) En afstemning af de samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelig 

leasingkontrakter for følgende perioder: 

 Inden for 1 år 

 Mellem 1 og 5 år 

 Mere end 5 år 

b) De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes at blive medtaget i henhold 

til en uopsigelig fremlejekontrakt på balancedagen. 

c)  De indregnede leasingomkostninger i regnskabsperioden fordelt mellem 

minimumsleasingydelser og betingede leasing- og fremlejeydelser 

d) En general beskrivelse af leasingtagers væsentligste leasingordninger, som eksempelvis dækker 

følgende: 

 Grundlaget for opgørelsen af leasingydelser  

  Tilstedeværelse og vilkår for købsrettigheder og prisstigningsklausuler  

 Begrænsninger i leasingtagers anvendelsesmuligheder som følge af de indgåede 

leasingordninger. 

 

Der er yderligere en række oplysningskrav i øvrige regnskabstandarder, som finder anvendelse i 

leasingtagers årsrapport.   

 

2.5 IFRS 16  

Som nævnt i afsnit 2.2 blev IFRS 16 udgivet i januar 2016 med virkning fra den 1. januar 2019. IFRS 

16 erstatter den tidligere standard IAS 17 samt fortolkningsbidraget IFRIC 4. 

Formålet med IFRS 16 er at sikre, at leasingtager og leasinggiver giver alle relevante oplysninger, 

                                                      
47 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IFRS 7 punkt 7 
48 Den Europæiske Unions Tidende, 29.11.2008, IAS 17, IAS 17 punkt 35 
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således at der skabes transparens og sammenlignelighed for leasingtransaktioner. Oplysningerne vil 

give regnskabsbruger et grundlag for at vurdere leasingkontrakters virkning på en virksomheds 

finansielle stilling, indtjening og pengestrømme49. 

 

Virksomhederne skal anvende IFRS 16 på alle leasingkontrakter, bortset fra: 

a) leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende 

ikke-regenererende ressourcer  

b) leasingkontrakter vedrørende biologiske aktiver, der er omfattet af IAS 41 Landbrug, og som 

besiddes af leasingtager 

c) koncessionsaftaler, der er omfattet af IFRIC 12 Koncessionsaftaler  

d) licenser til intellektuel ejendom tildelt af leasinggiver, der er omfattet af IFRS 15 Omsætning 

fra kontrakter med kunder, og  

e) rettigheder, som besiddes af leasingtager i henhold til licensaftaler omfattet af IAS 38 

Immaterielle aktiver vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, 

manuskripter, patenter og copyrights. 

 

Endvidere kan virksomheder anvende IFRS 16 på andre leasingkontrakter vedrørende immaterielle 

aktiver end dem, der er omhandlet i afsnit e, men det er ikke et krav50. 

 

Herudover er det indført to undtagelser for leasingkontrakter, der ikke skal indregnes på balancen, 

det gælder for: 

a) korte leasingkontrakter under 12 måneder og  

b) leasingkontrakter, hvor det underliggende aktiv har en lav værdi. Aktivets værdi må ikke 

overstige 5.000 USD. 
 

 

 

 

 

                                                      
49 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, punkt 1  
50 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, punkt 3 & 4 
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2.5.1 Indikation af leasingkontrakter 

IFRS 16 identificerer leasing som følger: 

 

”En kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt, hvis den overdrager retten til mod vederlag at 

kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en periode51” 

 

Til vurderingen af om en kontrakt indeholder leasing, er der i standarden udarbejdet et beslutningstræ, 

som kan hjælpe med at identificere leasing se bilag 12.  

 

De primære definitioner, som anvendes til vurdering af om kontrakten indeholder leasing, er 

”identificeret aktiv”, ”kontrol”, ”periode” og ”vederlag”. Definitionerne vil blive behandlet i de 

efterfølgende afsnit.  

 

Vederlag er en modydelse for at overdrage retten til et aktiv. Det er vores vurdering, at ”vederlag” er 

selvsigende, og vil derfor ikke blive behandlet yderligere.  

 

Et identificeret aktiv 

Til vurdering af om en leasingkontrakt indeholder et aktiv, kan det identificeres ved at et aktiv 

udtrykkeligt specificeres i en kontrakt, eller det kan identificeres ved implicit at blive specificeret på 

det tidspunkt, det gøres disponibelt over for leasingtager52.  

 

Herunder skal det bemærkes, at selvom et aktiv er specificeret, har leasingtager ikke brugsretten til 

det identificerede aktiv, hvis leverandøren har en materiel ret til at udskifte aktivet i brugsperioden. 

Såfremt leverandøren alene har en ret til at udskifte aktivet efter en bestemt dato eller i forbindelse 

med en bestemt begivenhed, vurderes dette ikke som en materiel ret, og aktivet kan anses som et 

identificeret aktiv i leasingkontrakten53.  

 

Retten til at bestemme over aktivet (kontrol) 

Leasingtager har alene retten til at bestemme over aktivet, såfremt følgende to forhold er opfyldt: 

                                                      
51 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, punkt 9 
52 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B13 
53 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B14 & B15 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 29 af 92 
 

 

1. Retten til at bestemme over formålet af brugen af aktivet i hele leasingperioden  

2. Retten til at opnå i det væsentligste samtlige økonomiske fordele i hele brugsperioden. 

 

Det første forhold som skal være opfyldt, er, at leasingtager skal have retten til at bestemme formålet, 

som aktivet skal benyttes til i kontraktperioden. Det benævnes ofte i praksis som right-of-use. 

Leasingtager kan i løbet af kontraktperioden af aktivet ændre, hvorledes og til hvilket formål aktivet 

benyttes. Det kan gøres inden for beslutningsrettighederne og kan eksempelvis være, at leasingtager 

har retten til at ændre, hvilken type produkt aktivet skal producere54.   

 

Det andet forhold, som skal være opfyldt, er, at leasingtager har retten til at opnå samtlige økonomiske 

fordele i hele brugsperioden. De økonomiske fordele kan opnås direkte, eksempelvis ved leasing af 

et produktionsanlæg. Der kan også opnås indirekte økonomiske fordele ved fremleasing af aktivet. 

Fælles for begge er, at de økonomiske fordele omfatter hovedproduktet, biprodukter og andre 

økonomiske fordele, som kan realiseres ved forretningsmæssige transaktioner med en 3. part. Det 

skal endvidere bemærkes, at såfremt der i leasingkontrakten er en begrænsning, kan de økonomiske 

fordele kun opnås inden for begrænsningen og ikke inden for brugstiden. Det kan eksempelvis være 

ved leasing af en bil, som i kontrakten har en kilometerbegrænsning, dermed kan de økonomske 

fordele kun opnås inden for begrænsningen55.  

 

Leasingperiode 

I IFRS 16 defineres leasingperioden som en uopsigelige periode, hvilket er uændret sammenholdt 

med IAS 17, som nævnt i afsnit 2.4. Ved fastsættelse af leasingperioden skal leasingtager fastsætte 

den periode, hvor kontrakten er retsgyldig. En leasingkontrakt er ikke længere gyldig, når leasingtager 

og leasinggiver har ret til at opsige leasingkontrakten uden den anden parts tilladelse.  

 

Såfremt det kun er leasingtager, der har ret til at opsige leasingkontrakten, betragtes dette som en 

option på opsigelse af leasingkontrakten. Dette skal leasingtager tage hensyn til ved fastsættelse af 

                                                      
54 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B25-B27 
55 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B21-B23 
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leasingperioden56. Endvidere skal leasingtager løbende revurdere leasingperioden, hvis der indtræffer 

en væsentlig begivenhed, som resulterer i, at leasingtager udnytter optionen, eller hvis der er forhold, 

der resulterer i, at leasingtager ikke udnytter sin option57.  

 

Leasingperioden begynder på ikrafttrædelsestidspunktet for leasingaftalen. På denne dato skal 

leasingtager vurdere med rimelig sikkerhed, hvornår de vil udnytte optionen på opsigelse af 

leasingkontrakten. Leasingtager skal dermed vurdere alle forhold og omstændigheder. Der skal laves 

en helhedsvurdering, og nedenfor er listet en række punkter, som kan indgå i overvejelserne: 

 

 Leasingydelserne i eventuelle optionsperioder – er det en fornuftig pris, der er i 

forlængelsesperioden?  

 Variable leasingydelser eller andre betingede betalinger – hvad koster det at udnytte 

opsigelsesoptionen? 

 Hvilke vilkår og betingelser er der for optioner, som kan udnyttes efter en indledende 

optionsperiode? 

  Er der væsentlige lejemålsforbedringer, som er gennemført i kontraktperioden, og som 

forventes at indebære betydelige økonomiske fordele for leasingperioden, når 

kontraktperioden skal forlænges?  

 Hvilke omkostninger er der ved opsigelse af leasingkontrakten?58 

 

2.5.2 Implementeringen  

Som nævnt i afsnit 2.3 skal alle virksomheder, som aflægger årsregnskaber efter IFRS implementere 

IFRS 16 senest den 1. januar 201959.  

 

IFRS 16 kan implementeres baseret på to forskellige metoder, fuldt retrospektivt eller modificeret 

retrospektivt: 

                                                      
56 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B34-B36 
57 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, afsnit 20-21 
58 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B, afsnit B37 
59 Dette er gældende for de selskaber, som har årsafslutning d. 31.12. For selskaber med anden balancedag skal de 

implementere det i FY 19. 
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a) Ved implementeringen af fuldt retrospektivt vil man ændre indregningsprincipper med 

tilbagevirkende kraft for hvert af de tidligere regnskabsår. Ved anlæggelse af denne metode 

benyttes IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, som følge af ændringer i regnskabsmæssige skøn 

og fejl, eller  

b)  Ved modificeret retrospektiv ændres indregningsprincipper med tilbagevirkende kraft, idet den 

samlede virkning ved implementeringen af standarden indregnes på datoen for 

implementeringen, jf. afsnit C7-C1360.  

 

Ad a) Fuldt retrospektivt  

Hvis virksomhederne vælger den fuldt retrospektive metode, betyder det, at virksomheden skal 

genbesøge alle kontrakter tilbage i tid og indregne dem efter IFRS 16. Sammenligningstallene skal 

dermed tilpasses for hvert år, der har været indgået en leasingkontrakt i overensstemmelse med IAS 

8.  

 

Det kan for virksomhederne være omfangsrigt og tidskrævende og ikke mindst omkostningstungt, at 

skulle opgøre alle kontrakter tilbage i tid ved brug af den fuldt retrospektive metode.  

 

Ad b) Modificeret retrospektivt 

Vælger virksomhederne den modificerede retrospektive implementeringsmetode, kan 

virksomhederne undlade at genbesøge alle tidligere kontrakter, og skal ikke foretage tilpasning til 

sammenligningstallene. Der skal i stedet indregnes en samlede effekt af leasingkontrakterne fra 

overgangstidspunktet, hvilket skal indregnes som et aktiv og en forpligtelse. Den resultatmæssige 

effekt indregnes som en primo postering i overført resultat61.  

 

2.5.3 Indregning og måling 

Leasingkontrakter skal efter IFRS 16 indregnes den dag, hvor kontrakten træder i kraft. Leasingtager 

skal indregne et brugsaktiv og en leasingforpligtelse.   

 

                                                      
60 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag C, afsnit C5 
61 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag C, afsnit C7 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 32 af 92 
 

Brugsaktivet skal ved første indregning måles til kostpris. Kostpris består af den samlede 

tilbagediskonterede leasingydelse, betalinger foretaget inden leasingperiodens begyndelse med 

fradrag af incitamentsfordele fra leasinggiver, direkte startomkostninger, omkostninger i forbindelse 

med leasingkontrakten samt de skønnede bortskaffelsesomkostninger. Efterfølgende måling sker til 

kostpris, og afskrives lineært over aktivets levetid eller afskrives hurtigere, hvis leasingaftalen er 

kortere end levetiden på aktivet, og eventuelle nedskrivninger identificeres ved den obligatoriske 

nedskrivningstest som krævet i IAS 36. Af- og nedskrivninger omkostningsføres i resultatopgørelsen 

i den periode, de vedrører. 62  

 

Leasingforpligtelsen skal ved første indregning måles til nutidsværdien af de leasingydelser, som ikke 

er betalt ved leasingperiodens begyndelse. Nutidsværdien skal opgøres ved brug af 

leasingkontraktens interne rente som diskonteringsfaktor. Hvis den interne rente ikke kan opgøres 

pålideligt, anvendes leasingtagers marginale lånerente. Ved efterfølgende måling skal 

leasingforpligtelsen amortiseres over leasingaftalens løbetid.  

 

Leasingydelserne, som indgår i leasingforpligtelsen, omfatter følgende: Faste leasingydelser, variable 

ydelser, der indeksreguleres eller som er afhængige af en bestemt rente, eksempelvis LIBOR63, samt 

garanterede restværdier og betaling for udnyttelse af købsoption eller betaling for ophævelse af 

leasingaftalen, når det vurderes rimeligt sikkert, at optionerne udnyttes. 

 

Nedenfor har vi illustreret værdien af aktivet og leasingforpligtelsen for en fiktiv leasingkontrakt med 

en løbetid over ti år, aktivet afskrives lineært over perioden, leasingydelsen er fastsat til 15.000 kr., 

hvilket svarer til, at nutidsværdien af minimumsbetalingerne er 150.000 kr. 

                                                      
62 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 afsnit 23-25 
63 London Interbank Offered Rate er en daglig referencerente baseret på de rentesatser for usikrede lån, som banker 

tilbyder til andre banker inden for interbank marked, Wikipedia.  
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Figur 1, kilde: Egen tilvirkning 

 

Som nævnt i afsnit 2.5.2 kan virksomhederne vælge en af de 2 forskellige overgangsmetoder ved 

implementeringen af IFRS 16, fuldt retrospektivt eller modificeret retrospektivt. Baseret på 

virksomhedens valg, er der flere muligheder for beregningen af right-of-use aktivet, hvis IFRS C5(b) 

anvendes. Hvis virksomheden vælger at anvende den modificerede retrospektive metode, skal 

selskabet efterleve følgende krav for operationel leasing: 

 

a) De skal indregne leasingforpligtelse på datoen for overgang for leasingkontrakter, der tidligere 

har været klassificeret som operationel leasing ved anvendelse af IAS 17. Indregning og 

måling skal ske som beskrevet ovenfor. 

b)  De skal indregne right-of-use aktivet på overgangstidspunktet for leasingkontrakter tidligere 

klassificeret som operationel leasing i henhold til IAS 17. Indregning og måling skal ske som 

beskrevet ovenfor. 

c)    De skal anvende IAS 36 ”Værdiforringelse af aktiver” på right-of-use aktivet på 

overgangstidspunktet, medmindre leasingtager anvender den praktiske mulighed i paragraf 

C10(b), som er at modregne hensættelserne til tabsgivende kontrakter i right- of-use aktivet.64  

 

Baseret på den implementeringsmetode leasingtager vælger at anvende, kan de vælge mellem 

følgende praktiske muligheder for kontrakter, der tidligere var klassificeret som en operationel 

leasingkontrakt ifølge IAS 17: 

 

                                                      
64 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag C, afsnit C8 

År Leasing ydelse Afskrivning Rente
2,70%

Omkostninger 
i alt

Aktiv Leasingforpligtelsen 

0 200.000 -200.000
1 23.000 -20.000 -5400 -25.400 180.000 -182.400
2 23.000 -20.000 -4860 -24.860 160.000 -164.260
3 23.000 -20.000 -4320 -24.320 140.000 -145.580
4 23.000 -20.000 -3780 -23.780 120.000 -126.360
5 23.000 -20.000 -3240 -23.240 100.000 -106.600
6 23.000 -20.000 -2700 -22.700 80.000 -86.300
7 23.000 -20.000 -2160 -22.160 60.000 -65.460
8 23.000 -20.000 -1620 -21.620 40.000 -44.080
9 23.000 -20.000 -1080 -21.080 20.000 -22.160

10 23.000 -20.000 -540 -20.540 0 0
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a) En leasingtager må anvende samme diskonteringsrente, på en portefølje af leasingkontrakter 

med ensartede karakteristika, eksempelvis leasingkontraktens periode, samme kategori af 

aktiv m.m.   

b) En leasingtager må basere sig på sin vurdering af, om en leasingkontrakt er tabsgivende ved 

brug af IAS 37 ”Hensættelser, Eventualforpligtelser og Eventualaktiver” umiddelbart før 

overgangstidspunktet som et alternativ til at udføre en nedskrivnings gennemgang. Såfremt 

leasingtager vælger denne mulighed, skal leasingtager justere aktivet på overgangstidspunktet 

med det beløb, som er svarende til den tabsgivende kontrakt. Beløbet skal indregnes i 

årsrapporten inden overgangstidspunktet. 

c) En leasingtager kan vælge ikke at følge kravene i paragraf C8 for leasingkontrakter, der 

tidligere var identificeret som operationelle leasingkontrakter. Det gælder for de 

leasingkontrakter, hvor perioden er under 12 måneder ved overgangstidspunktet. I dette 

tilfælde skal leasingtager: 

i. Behandle disse som ”short-term” leasingkontrakter som forklaret i IFRS 16 paragraf 

6; og 

ii. Inkludere omkostningerne associeret med de ”short-term” leasingkontrakter i   

noteoplysningen i årsrapporten som aflægges efter overgangstidspunktet. 

d) En leasingtager kan udelande at indregne direkte omkostninger på leasingaktivet, som er 

forbundet med kontraktindgåelsen på overgangstidspunktet.  

e)  En leasingtager kan anvende sin tidligere erfaring ved fastsættelse af leasingperioden, hvis 

leasingkontrakten indeholder forlængelsesoptioner.65 

 

Uanset kravene, som er nævnt i paragraf C8 og opsummeret ovenfor for leasingkontrakter, der 

tidligere har været klassificeret som operationel leasing i henhold til IAS 17, er en leasingtager:  

 

a) Ikke forpligtet til at fortage eventuelle tilpasninger for leasingkontrakter, som har en lav værdi. 

Ifølge IASB er en lav værdi af et aktiv svarende til max 5.000 USD. Leasingkontrakter i denne 

kategori skal regnskabsmæssigt behandles som nævnt i paragraf 6. 

b) Ikke forpligtet til at foretage justeringer for leasingkontrakter, der tidligere er blevet 

regnskabsmæssigt behandlet som investeringsejendomme i henhold til IAS 40. Leasingtager 

                                                      
65 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, bilag C, afsnit C10 
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skal ved overgangstidspunktet redegøre for aktivet og leasingforpligtelsen ved brug af 

leasingkontrakterne og IAS 40.  

c) Krævet til at måle aktivet til dagsværdi på overgangstidspunktet for leasingkontrakter, der 

tidligere er blevet behandlet som investeringsejendomme i henhold til IAS 40. Leasingtager 

skal redegøre for aktivet og leasingforpligtelsen, der behandles efter IAS 40 på 

overgangstidspunktet.66 

 

Hvis selskabet har finansiel leasing efter IAS 17, skal selskabet ved overgangstidspunkter anvende 

bestemmelserne i IFRS 16 bilag C11. Virksomheden skal indregne aktivet og leasingforpligtelsen 

umiddelbart før overgangstidspunktet.67   

 

2.5.4 Præsentation  

Formålet med IFRS 16 er at skabe mere transparens og sammenlignelighed for regnskabsbruger som 

nævnt i afsnit 2.3, hvilket IASB har forsøgt at opfylde i forbindelse med ikrafttrædelsen af IFRS 16.  

 

Leasingaktivet skal i årsrapporten præsenteres som en særskilt balancepost, eller en af de øvrige 

aktivposter og suppleres med en note. Såfremt virksomheden vælger at oplyse det i en note, skal det 

præsenteres på følgende måde68: 

 

a)  Leasingaktivet skal præsenteres på den aktivpost, som virksomheden havde anvendt, hvis 

virksomheden havde ejet leasingaktivet, og 

b)  Oplyse om, hvilke regnskabsposter og beløb, leasingaktivet er præsenteret med i balancen.  

 

Leasingforpligtelsen skal oplyses som en særskilt balancepost. Hvis den præsenteres under andre 

finansielle forpligtelser, skal leasingforpligtelsen oplyses i en note med information om, hvilke 

regnskabsposter og beløb, leasingforpligtelsen er præsenteret med i balancen69. 

 

                                                      
66 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag C, afsnit C9 
67 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag C, afsnit C11 
68 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 47 
69 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 48 
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I resultatopgørelsen og anden totalindkomst skal leasingforpligtelsen præsenteres som renter, og 

leasingaktivet præsenteres som afskrivninger. Det er ikke et krav, at renterne og afskrivningerne for 

leasingomkostningen skal præsenteres særskilt, men kan indgå i de øvrige linjer i årsrapporten70.  

 

Oplysninger  

Leasingtager skal endvidere give en række oplysninger i noterne for at give regnskabsbruger et 

grundlag for at vurdere leasingkontrakternes virkning på virksomhedens finansielle stilling71.    

 

Leasingtager skal i en særskilt note oplyse om virksomhedens leasingkontrakter, og skal oplyse 

følgende beløb for regnskabsåret72: 

 

a)  Afskrivninger for leasingaktivet fordelt på hver aktivkategori 

b)  Renter af leasingforpligtelsen  

c) Omkostninger vedrørende kortvarige – eller low-value kontrakter. Det er ikke et krav, at oplyse 

om leasingkontrakter med en leasingperiode under en måned.  

d) Omkostninger vedrørende kortvarige – eller low-value kontrakter, der er indregnet i 

resultatopgørelsen som en variabel leasingydelse, og der ikke er en restforpligtelse   

e) Variable leasingydelser, som ikke indgår i målingen af leasingforpligtelsen  

f) Indtægter ved fremleasing af leasingaktivet 

g) Samlede udgående pengestrømme for leasingkontrakterne  

h) Tilgang af leasingaktivet 

i) Gevinster og tab fra salg og leaseback-transaktioner og 

j) Leasingaktivernes regnskabsmæssige værdi ved regnskabsåret afslutning for hver aktiv-

kategori. 

 

Leasingtager skal endvidere præsentere en løbetidsanalyse af leasingforpligtelsen fordelt på følgende 

perioder73: 

 Inden for 1 år 

                                                      
70 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 49 
71 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 51 
72 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 53 
73 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 58 
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 Mellem 1 og 5 år 

 Mere end 5 år. 

 

Udover ovenstående skal leasingtager afgive supplerende kvalitative og kvantitative oplys-ninger om 

sine leasingforpligtelser, som er nødvendige for, at regnskabsbrugere kan vurdere 

leasingkontrakternes påvirkning på virksomhedens finansielle stilling, fremtidige pengestrømme 

samt performance74.  

 

2.6 Identifikation af regnskabsbruger 

Identifikation af regnskabsbruger er væsentlig for at vurdere, hvorledes implementeringen af IFRS 

16 har betydet mere transparens og sammenlignelighed i regnskaberne.  

 

Vi har med udgangspunkt i de udvalgte C25 selskaber oplistet de væsentligste interessenter. Denne 

liste skal ikke ses som en udtømmende fuldstændig liste, men blot som en konkretisering af de 

væsentligste interessenter, som vurderes at være relevante for vores opgave. Vi har gennemgået de 

respektive regnskabsbrugere, men henblik på at forstå deres krav og relationer til regnskabsaflægger.  

 
Væsentlige interessenter 

- Banker og pengeinstitutter 

- Leverandører 

- Kunder 

- Medarbejdere 

- Aktionærer 

- Aktieanalytikere 

2.6.1 Banker og pengeinstitutter  

Banker og pengeinstitutters interesse i et selskab er, at de kan stille kapital til rådighed, for derefter 

at modtage en vis forrentning af den stillede kapital (udlån). C25 selskaberne er børsnoterede 

selskaber, og de har i større grad mulighed for at få kapitaltilførsel ved brug af andre metoder end ved 

finansiering gennem banker og pengeinstitutter. Det vurderes, at det er banker og pengeinstitutter, 

der har en interesse i at stille den nødvendige kapital til rådighed i tilfælde af, at selskaberne anmoder 

om det. 

                                                      
74 Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16 IFRS 16, afsnit 59 
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I tilfælde af et selskab ønsker at finansiere en ny investering ved ekstern finansiering igennem en 

bank eller et pengeinstitut, vil denne tidshorisont formentlig have en længere løbetid, end det ses i 

mindre familieejede selskaber. Dette henledes til at banker og pengeinstitutterne er rimelige sikre på, 

at selskabet nok skal indfri deres forpligtelse ved en løbetid over flere år, da disse er de største danske 

selskaber. På trods af en lang tidshorisont vil bankerne og pengeinstitutterne dog stadig stille krav til 

selskabets kortfristede og langfristede aktiver og passiver samt dets cash flow, da de vil sikre sig, at 

selskabet kan betale deres kortfristede såvel som langfristede forpligtelser til banken i form af løbende 

renter og afdrag75.  

 

Indregning af alle leasingkontrakter efter IFRS 16 betyder for bankerne, at de får et bedre indblik i 

selskabets finansielle stilling i forbindelse med optagelse af gæld samt til at vurdere selskabets 

likviditet for fremtidig betaling af renter.   

 

2.6.2 Leverandører 

Leverandørens funktion for et selskab er løbende at levere varer og tjenesteydelser mod en modydelse 

i form af kontanter eller andet vederlag. For selskaberne i C25 vil dette køb, med undtagelser, blive 

foretaget på kredit med en tidshorisont, som er kortere end et år76. Dermed har en leverandør en 

væsentlig interesse i, at selskabet kan indfri deres forpligtelser. I nogle tilfælde kan tidshorisonten 

være længere, som følge af at man har indgået en længerevarende aftale omkring levering af varer. 

Strækker aftale sig over mere end et år, vil leverandøren også have en særlig interesse i selskabets 

langfristede forpligtelser. 

 

Leverandører har i forbindelse med kreditgivning en interesse i selskabets finansielle stilling, da de 

skal være sikre på, at de kan få deres betaling. Indregning af alle leasingkontrakter bidrager derfor til, 

at leverandører kan skabe sig et bedre overblik over selskabernes forpligtelser og evne til at betale 

sin modydelse.  

 

                                                      
75 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Side 222 
76 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Side 222 
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2.6.3 Kunder 

Kunders anvendelse af et selskabs regnskab vil variere afhængig af kunden. I et selskab som Pandora 

A/S, som både handler B2B og B2C, vil der være forskel på den enkelte kunde. En kunde, som handler 

B2B med Pandora, vil have en interesse i, at selskabet løbende er i stand til at levere varer og dermed 

have en interesse i, at selskabet kan forsætte driften. B2B kunderne vil have særlig fokus på de 

kortfristede aktiver77. Dette er ikke tilfældet ved en kunde efter B2C, da de ikke har længerevarende 

aftaler med selskabet.  

 

For B2B kunder vil indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16 ikke have den store påvirkning, da 

deres fokus vil være på kortfristede aktiver og årets resultat.   

 

2.6.4 Medarbejdere 

Medarbejdere ansat i et firma har også en interesse i et selskabs årsrapport, da de er interesserede i 

deres arbejdsgivers stabilitet og lønsomhed78. Medarbejdere har dermed en interesse i, at selskabet 

har en høj soliditet, således af driften kan forsætte.  

 

Indregning af leasingkontrakterne efter IFRS 16 har dermed i de fleste tilfælde ikke en væsentlig 

påvirkning på medarbejdernes brug af årsrapporten, da de berørte regnskabsposter ikke i væsentlig 

grad påvirker medarbejdernes syn på selskabets finansielle stilling. 

 

2.6.5 Aktionærer 

For en ekstern aktionær, som ikke indgår i den daglige drift og som udelukkende deltager i selskabets 

årlige generelforsamling, vil et regnskab være en særlig vigtig informationskilde. I regnskabet vil 

man som aktionær finde en masse information omkring selskabets aktivitet i løbet af året, samt 

selskabets forventninger til det nye år. Årsregnskabet anvendes til at vurdere, om selskabets aktiver 

er blevet forvaltet tilfredsstillende, og om det stadig vil være fordelagtigt at opretholde sin investering 

i selskabet79.  

 

                                                      
77 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Side 222 
78 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Side 222 
79 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Side 222 
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2.6.6 Aktieanalytiker 

For en aktieanalytiker er fokuspunkterne det samme som hos en aktionær. Den væsentligste forskel 

er, at en aktieanalytiker har ikke mulighed for at deltage i selskabets generalforsamling.  

 

En aktieanalytiker repræsentere investeringsfonde, kapitalfonde m.m. som står for en stor del af 

investeringer i private virksomheder. De vigtige i forbindelse med værdiansættelsen og 

prisfastsættelsen for en given virksomhed. Deres information behov er stort, og det er derfor vigtigt 

at årsregnskaberne er transparente og sammenlignelige. Efter IAS 17 var de nødsaget til, at foretage 

reformulering af balancen for at kunne skabe et sammenligningsgrundlag for virksomhederne.  

 

Det forventes dermed at implementeringen af IFRS 16 vil påvirke aktionærerne og aktieanalytikerne 

da informationsniveauet i den nye standard er hævet i forhold til tidligere standard. 

 

Delkonklusion  

De forskellige regnskabsbrugere har hver især hver deres interesse i et regnskab. Det er kan 

konkluderes på baggrund af ovenstående at alle regnskabsbrugerne har det tilfældes, at de har en 

interesse i at der indregnes så meget så muligt, i selskabets balance og resultatopgørelse da det skaber 

større transparens og sammenlignelighed.  
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3. Analyse 
3.1 Forskellen mellem IAS 17 og IFRS 16 

Ikrafttrædelsen af IFRS 16 har haft effekt for de virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS og 

har leasingkontrakter. Det har særlig betydning for de virksomheder, som havde mange operationelle 

leasingkontrakter efter IAS 17.  

 

Vi vil på baggrund af redegørelsen for regnskabsstandarderne IAS 17 og IFRS 16 udarbejde en 

komparativ analyse i indeværende afsnit.  

 

3.1.1 Definition af en leasingkontrakt  

Den generelle definition af en leasingkontrakt blev i forbindelse med ikrafttrædelsen af IFRS 16 

ændret.  

 

IASB ønskede med IFRS 16 standarden at indarbejdede specifikke krav til elementerne i en 

leasingkontrakt80. IAS 17 indeholdte ikke en klar definition af en leasingkontrakt, hvorfor 

leasingkontrakterne skulle vurderes efter fortolkningsbidrag IFRIC 4.  

 

Som beskrevet ovenfor er der ifølge IAS 17 ikke en specifik definition på en leasingkontrakt, og 

fortolkningsbidraget IFRIC 4 blev anvendt til at vurdere, om en kontrakt var omfattet af IAS 17. 

Ifølge IFRIC 4 kan en leasingkontrakt identificeres, såfremt kontrakten omhandler et specificeret 

aktiv, og leasingtager har overtaget brugsretten. Ifølge IFRS 16 skal leasingtager vurdere det 

identificerede aktiv, hvilket ikke adskiller sig væsentlig fra et specificeret aktiv jf. IAS 17. Den 

primære forskel mellem IAS 17 og IFRS 16, er at leasingtager efter IFRS 16 har retten til at 

kontrollere aktivet ved en identificeret leasingkontrakt.  

 

3.1.2 Specificeret aktiv og identificeret aktiv  

Specificeret aktiv blev anvendt efter IAS 17, og identificeret aktiv bliver anvendt efter IFRS 16. 

Begreberne afviger ikke væsentligt fra hinanden. Et specificeret aktiv indgår som et af kravene ved 

et identificeret aktiv efter IFRS 16.  

 

                                                      
80 Der henvises til afsnit 2.5.1 for en redegørelse af de specifikke krav 
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Leasingtager skal se på substansen i leasingkontrakten og vurdere, om der er væsentlig mulighed for 

at substituere aktivet. Det skal være økonomisk fordelagtigt for leasinggiver at udskifte aktivet. Det 

kan i praksis være svært at vurdere, da leasingtager kun har leasingkontrakten som informationskilde 

og ikke kan vurdere, hvorvidt det vil være økonomisk fordelagtigt for leasinggiver at udskifte, samt 

om leasinggiver har mulighed for at udskifte aktivet inden for en rimelig tid.  

 

Den primære forskel mellem IAS 17, og IFRS 16 sker i vurderingen af, om leasingtager har kontrollen 

over aktivet, hvilket bliver behandlet i afsnittet nedenfor. 

 

3.1.3 Brugsretten versus kontrollen over et aktiv  

Ifølge IAS 17 og IFRIC 4 skal leasingtager have brugsretten, for at der er tale om en leasingkontrakt. 

I IFRS 16 foreskriver standarden, at leasingtager skal have kontrollen over aktivet. Med kontrol 

menes der, at leasingtager kan bestemme formålet med aktivet og opnå de økonomiske fordele.  

 

Såfremt leasingtager ikke har kontrollen over leasingaktivet efter ikrafttrædelsen af IFRS 16, skal 

kontrakten betragtes som en serviceaftale. Det skyldes, at leverandøren har kontrollen over aktivet, 

og aftalen indregnes ikke i balancen, da aftalen ikke opfylder definitionen af et aktiv eller en 

forpligtelse efter begrebsrammen. Det vil i forbindelse med implementeringen være svært at definere 

om leasingtager har overtaget kontrollen, og det kan resultere i, at der vil forekomme flere 

serviceaftaler.      

 

3.1.4 Bortskaffelse af klassifikation af leasingkontrakter 

En af de væsentligste ændringer mellem IAS 17 og IFRS 16 er klassifikationen af de to leasingtyper, 

operationel og finansiel leasing. I IFRS 16 skelnes der ikke længere mellem de to leasingtyper, og de 

kontrakter, som opfylder definitionen af en leasingkontrakt, skal indregnes i balancen, hvorimod det 

kun var finansielle leasingkontrakter ifølge IAS 17, der skulle indregnes i balancen. IFRS 16 har 

derfor størst effekt for de virksomheder, som havde mange operationelle leasingkontrakter.     

 

Ifølge IFRS 16 er der to undtagelser for indregning af leasingkontrakter i balancen, low-value 

kontrakter og kortvarige kontrakter. Det er meget begrænset, hvilke leasingkontrakter der ikke 
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indregnes i balancen. Undtagelserne er udarbejdet, for at imødegå kritikpunktrene fra IAS 17 om 

manglende transparens81.  

 

Ved IAS 17 blev operationelle leasingkontrakter ikke indregnet i balancen, og regnskabsbruger var 

nødsaget til at lave en reformulering, for at tage højde for de operationelle leasingkontrakter og opnå 

den nødvendige informationsværdi. Dette har skabt en vis kritik, da de rigtige forudsætninger samt 

oplysninger ikke altid er tilgængelige82. 

 

Kompleksiteten ved at vurdere, om en leasingkontrakt var operationel leasing eller finansiel leasing 

efter IAS 17, blev især kritiseret af regnskabsaflægger og revisor. Det skyldtes, at der er en vis 

subjektivitet i forbindelse med vurderingen af klassifikationen af leasingkontrakten, og 

regnskabsaflægger havde mulighed for at strukturere klassifikationen til virksomhedens fordel, da 

”alle væsentlig risici og fordele” kan være svære at afgøre, baseret på en leasingkontrakts indhold og 

formalia. Det har IASB forsøgt at forhindre i IFRS 16 ved at fjerne de to klassifikationer og erstatte 

”alle væsentlig risici og fordele” med kontrol over aktivet. Dette har gjort det væsentligt nemmere 

for regnskabsaflægger at vurdere leasingkontraktens indhold og formalia.  

 

Kortvarige leasingkontrakter 

De kortvarige leasingkontrakter er defineret ved at en leasingkontrakt strækker sig over maksimalt 

12 måneder, og ikke skal indregnes i balancen. Leasingydelsen skal indregnes i resultatopgørelsen, i 

takt med at leasingydelserne forfalder, hvilket er ens med den regnskabsmæssig behandling af 

operationelle leasingkontrakter efter IAS 17.   

 

Denne mulighed kan for nogle virksomheder give incitament til at indgå korte leasingkontrakter på 

maksimalt 12 måneder, og dermed undgå at indregne leasingforpligtelsen i balancen. Der er ikke en 

høj risiko for, at virksomhederne udnytter undtagelsen, da spekulationen i at lave 12 måneders 

kontrakter er omkostningstung sammenholdt med fordelene.   

 

 

                                                      
81 Der henvises til afsnit 2.3 for en uddybning af kritikpunkterne i diskussionsoplægget  
82 Der henvises til afsnit 2.3 for en uddybning af kritikpunkterne i diskussionsoplægget  
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Low-value leasingkontrakter 

Low-value leasingkontrakter er leasingkontrakter, som har en værdi op til USD 5.000, og prisen skal 

tage udgangspunkt i nyprisen. Nyprisen af et aktiv, bør derfor ikke overstige USD 5.000. Det betyder, 

at en leasingkontrakt på en bil, hvor bilens pris er DKK 40.000, vil denne pris stadig højere end IFRS 

16 grænse på USD 5.000, hvorfor antagelsen fra IASB’s side må være, at low–value leasingkontrakter 

i mindre grad vil udnyttes.  

 

Low-value leasingkontrakter er en del af undtagelsen, og skal ikke indregnes i balancen. Udnyttelse 

af reglen skal foretages på et lease-by-lease grundlag. Et lease-by-lease grundlag er per 

leasingkontrakt, og ikke per aktiv.  

Eksempelvis, hvis en virksomhed har indgået en leasingkontrakt på leje af 5 kaffemaskiner, der 

enkeltvis har en værdi op til 5.000 USD, ses denne leasingkontrakt ikke som en low-value 

leasingkontrakt og defineres ikke som lease-by-lease, da der er indgået en kontrakt over flere aktiver. 

 

Der kan være en risiko for, at virksomheder udnytter undtagelsen ved leje af eksempelvis inventar, 

og laver 200 low-value leasingkontrakter i stedet for en samlet kontrakt, som vil blive indregnet i 

balancen.  

 

Kortvarige leasingkontrakter og low-value leasingkontrakter strider imod IASB’s formål om at 

indarbejde flere oplysninger i virksomhedens finansielle stilling, da det med undtagelserne er muligt 

for regnskabsaflægger at undlade at indregne leasingkontrakter i balancen. IASB har lavet en 

undersøgelse på 17 virksomheder, herunder primært store virksomheder, for at belyse indvirkningen 

af low-value leasingkontrakter i deres samlede langfristede aktiver og forpligtelser. 14 ud af de 17 

virksomheder påpegede, at low-value leasingkontrakter kun vil påvirke deres aktiver og forpligtelser 

med under 1%. Heraf svarede en enkelt virksomhed, at 4,5% ville påvirke de samlede aktiver og 

forpligtelser, hvilket var den højeste procentdel i undersøgelsen. De store virksomheder i 

undersøgelsen oplyste ligeledes, at disse low-value leasingkontrakter samlet set ville være 

uvæsentlige for deres regnskab83. 

 

                                                      
83 IFRS 16, Effects Analysis januar 2016 - Side 39 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 45 af 92 
 

Baseret på ovenstående punkter kan det konkluderes, at virksomheder, der er underlagt IFRS 16, ikke 

vil anvende undtagelserne for at undgå at indregne leasingkontrakterne, da det for størstedelen af 

selskaberne ikke vil have en væsentlig betydning for regnskabet. Endvidere vil det være 

administrativt tungt for virksomhederne at holde styr på mange kortvarige – og low-value 

leasingkontrakter og i praksis vil det være svært at udføre, da leasing i høj grad består af leje af 

kapitalkrævende aktiver såsom bygninger. Vi har endvidere i afsnit 3.4.2 analyseret, at effekten af de 

omkostningsførte kortvarige – og low-value kontrakter ikke er væsentlige hvilket understøtter vores 

påstand, samt analysen ISAB analyse fra 2016. 

 

3.1.5 Revurdering af leasingperioden  

Leasingperioden er efter IAS 17 og IFRS 16 en uopsigelig periode hvor der i visse kontrakter er 

mulighed for at forlænge kontraktperioden ved en forlængelsesoption. Leasingperioden skal ifølge 

begge standarder vurderes ved leasingkontraktens indgåelse.  

 

Den væsentligste forskel mellem IAS 17 og IFRS 16 iht. leasingperioden er, at leasingtager, jf. IFRS 

16, løbende skal revurdere leasingperioden. Leasingtager kan i visse leasingkontrakter regulere 

længden af leasingperioden ved en forlængelsesoption, eller ved at opsige leasingkontrakten. En 

forlængelsesoption skal efter IAS 17 indgå, såfremt det er rimelig sikkert, at denne vil blive udnyttet, 

hvorimod en eventuel option eller opsigelse skal indregnes efter IFRS 16, når leasingtager har 

væsentlig økonomisk incitament til at udnytte optionen. IASB har forsøgt at mindske subjektivitet ved 

at ændre begrebet rimelig sikkert til væsentlig økonomisk incitament. Ud fra ovenstående er det vores 

holdning, at virksomhederne fortsat kan være svært at vurdere, hvorvidt der er væsentlig økonomisk 

incitament ved indregning af forlængelsesoptioner, og der vil indgå en stor grad af subjektivitet 

herover leasingkontraktens periode.  

 

Der har været en del kritik af84, at der er en stor grad af skøn ved klassifikationen af leasingkontrakter 

efter IAS 17, og IASB har forsøgt at mindske graden af skøn i IFRS 16. Det er vores holdning at 

ændringen fra rimelig sikkert til væsentlig økonomisk incitament, samt en løbende vurdering af 

leasingperioden, vurderes fortsat at indeholde en vis grad af skøn. Især den løbende vurdering af 

                                                      
84 Der henvises til afsnit 2.3 for en uddybning af kritikpunkterne i diskussionsoplægget 
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leasingperioden vil fremadrettet kræve en vis grad af skøn, og virksomhederne vil have mulighed for 

at regulere deres leasingforpligtelse til deres fordel.  

Fastsættelsen af leasingperioden i IFRS 16 er ikke blevet mindre kompleks som følge af, at der skal 

tages højde for forlængelsesoptioner såfremt at der er væsentlig økonomisk incitament. Det er derfor 

vores holdning, at det ikke er lykkedes IASB i væsentliggrad at mindske elementerne af skøn. 

 

3.1.6 Leasingforpligtelsen 

Efter implementeringen af IFRS 16 skal alle leasingkontrakter, undtagen kortvarige og low-value 

kontrakter, indregnes i balancen som et aktiv og en forpligtelse. Leasingforpligtelsen skal indeholde 

alle fremtidige ydelser og betalinger, som leasingtager har forpligtet sig til. For at illustrere forskellen 

mellem IAS 17 og IFRS 16 har vi udarbejdet nedenstående figur. 

 

 

Elementer der indgår i leasingforpligtelsen i IAS 17 og IFRS 16 

IAS 17 IFRS 16 

• Konstante minimums leasingydelser 

• Beløb som følge af købsoption 

forventes udnyttet 

• Bøder, såfremt leasingkontrakten 

afbrydes før tid 

• Garantibeløb, som leasingtager eller 

en relateret part har garanteret over 

for leasinggiver 

• Konstante minimumsleasingydelser 

• Beløb som følge af købsoption har 

væsentlig økonomisk incitament 

• Bøder, såfremt leasingkontrakten 

afbrydes før tid 

• Garantibeløb, som leasingtager eller 

en relateret part har garanteret over 

for leasinggiver 

• Variable leasingydelser, baseret på 

renter eller indeks 

• Der medtages ikke kortvarige og low-

value kontrakter i 

leasingforpligtelsen 

 
Figur 2, kilde: Egen tilvirkning 
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Som illustreret i figur 2, er leasingforpligtigelsen efter IAS 17 og IFRS 16 primært den samme. Den 

væsentligste forskel er, at variable leasingydelser, der er baseret på renter eller indeks, skal indregnes 

i leasingforpligtelsen. De variable ydelser, som er afhængige af forbrug, skal ikke indregnes, men 

løbende omkostningsføres i resultatopgørelsen, i takt med at de forbruges.  

 

Ifølge IAS 17 skelnes der ikke mellem de variable leasingydelser. Den variable leasingydelse indgik 

ikke som en forpligtelse, men blev omkostningsført i takt med, at den forfaldt. Det vil som oftest 

fremgå af kontrakten, om den variable ydelse afhænger af en rente eller et indeks, og det vurderes 

derfor ikke vanskeligt for leasingtager at skelne imellem. 

 

De variable leasingydelser, som er afhængig af en rente eller et indeks, kan udgøre en væsentlig del 

af leasingydelsen, og det skaber derfor større gennemsigtighed for regnskabsbruger, at de indregnes 

som en leasingforpligtelse i balancen.  

 

De variable leasingydelser, som ikke er afhængige af en rente eller et indeks, kaldes også for wet-

leasing. Wet-leasing anvendes ofte af flyselskaber til en del af deres flåde. Wet-leasingkontrakter 

indeholder et leaset aktiv, som eksempelvis kan være personale eller brændstof85. Leasingydelserne 

er ikke faste, men er baseret på anvendelse af aktivet, som kan variere ved høj- og lavsæson. 

Leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen og holdes uden for balancen. Det vil derfor for de 

brancher, der har mange wet-leasingkontrakter, give et sløret billede af leasingforpligtelsen 

sammenholdt med andre brancher.  

 

3.1.7 Oplysningskrav 

Oplysningskravene er i forbindelse med ikrafttrædelsen af IFRS 16 skærpede, og har fået en større 

betydning i forbindelse med præsentationen og noteoplysningerne.  

Leasingkontrakterne skal oplyses særskilt i balanen som et leasingaktiv eller som en 

leasingforpligtelse. 

 

                                                      
85 http://www.businessdictionary.com/definition/wet-lease.html d. 18.04  

http://www.businessdictionary.com/definition/wet-lease.html
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Regnskabsaflægger kan også vælge at udarbejde en note, der udelukkende omhandler leasing, der 

eksempelvis skal fremgå særskilt under noten for anlægsaktiver. Det gælder ligeledes noten for 

gældsforpligtelser.  

 

Afskrivninger på leasingaktivet skal præsenteres som afskrivninger i resultatopgørelsen, og 

renteomkostninger på leasingforpligtelsen skal præsenteres under finansielle omkostninger i 

resultatopgørelsen. Det er ikke et krav, at de præsenteres særskilt, og kan indgå i de øvrige linjer i 

resultatopgørelsen. Det gælder både for leasingkontrakter efter IAS 17 og IFRS 16, da der ikke er 

betydelige forskelle i kravene til oplysningerne for de to standarder.  

 

Den eneste forskel der er, er præsentationskravene for low-value, og kortvarige kontrakter, som kan 

sidestilles med operationel leasing efter IAS 17. Omkostningen for IFRS 16 leasingundtagelserne 

skal kun oplyses i resultatopgørelsen og ikke i en note som operationel leasing blev behandlet efter i 

IAS 17.  

 

For at skabe et bedre overblik over forskellene i oplysningskravene har vi i bilag 2 opstillet en 

oversigt, som viser kravene for henholdsvis IAS 17, herunder finansiel og operationel leasing og 

kravene i IFRS 16. Som det fremgår af oversigten, har IASB skærpet oplysningskravene i IFRS 16.  

 

Der er et yderligere oplysningskrav for IFRS 16 i implementeringsåret, som vi har analyseret i afsnit 

3.3. 

 

De øgede præsentations og oplysningskrav antages at være udarbejdet for at gøre leasing mere 

gennemsigtig i årsregnskabet, samt øge det retvisende billede af årsrapporten for regnskabsbruger.  

 

Delkonklusion  
IASB ønskede med ikrafttrædelsen af IFRS 16 at imødegå de kritikpunkter, som de var blevet 

kritiseret for ved IAS 17.  IFRS 16 indeholder modsat IAS 17 en klar definition på en leasingkontrakt. 

Et specificeret aktiv er blevet erstattet med et identificeret aktiv, hvor at leasingtager skal have 

kontrollen over det identificeret aktiv. En af de største forskelle der er mellem IAS 17, og IFRS 16 er 

at der ifølge IFRS 16 ikke skelnes mellem leasingtyper, og alle leasingkontrakter skal indregnes på 

balance med undtagelse af kortvarige og low value leasingkontrakter. Der skal ifølge IFRS 16, 
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indregnes variable leasingydelser som er afhængig af en rente eller et indeks, hvorimod disse blev 

omkostningsført efter IAS 17. Endvidere er oplysningskravene blevet skærpet efter IFRS 16, og der 

stilles større krav til præsentationen og oplysningskravene.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes at IASB imødegår en stor del af de 

kritikpunkter ved IAS 17 som er gennemgået i afsnit 2.3. IFRS 16 skaber større transparens og 

sammenlignelighed mellem årsregnskaberne. Vi kan konkludere af der forsat er en række 

udfordringer ved IFRS 16. Herunder at der er store elementer af skøn ved vurderingen 

leasingperioden, kompleksiteten ved vurderingen af om leasingtager har overtaget kontrollen, samt 

de variable leasingydelser, som ikke er afhængige af en rente eller et indeks ikke indregnes på 

balancen.   
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3.2 Implementeringen af IFRS 16 
Vi har foretaget en undersøgelse af, hvordan en række C25 selskaber har valgt at implementere IFRS 

16. Af afsnit 1.5.1 fremgår vores overvejelser foretaget ved udvælgelse af selskaber til nærmere 

analyse. 

I vores undersøgelse er vi kommet frem til, at alle selskaber omfattet af vores undersøgelse, har valgt 

at implementere IFRS modificeret retrospektivt. 

 

Ved implementering af IFRS 16 med anvendelse af metoden modificeret retrospektivt, tager man et 

aktivt valg om ikke at ændre i selskabets sammenligningstal. Selskaberne indregner i stedet 

ændringerne i en åbningsbalancen pr. 1 januar som følge af ny regnskabspraksis. Dette løfter en 

problemstilling om en sammenlignelighed af regnskabsposter og nøgletal mod tidligere år, da den 

foregående årsrapport ikke er aflagt efter samme regnskabspraksis86. Hvordan de forskellige 

selskaber har valgt at behandle problemstillingen er ikke ens. DSV har valgt i deres 5-års oversigt, at 

angive en note til 2019 tallene, hvori det står anført, at 5-års oversigten for 2019 ikke er aflagt efter 

samme principper som sammenligningstallene87. Dette adskiller sig fra Pandora, som har valgt at 

angive et skema for, hvordan implementeringen af IFRS 16 har påvirket 5-års oversigten for tidligere 

år88. Nedenfor har vi foretaget en mere detaljeret gennemgang af, hvad implementeringen af IFRS 

har haft af påvirkning på udvalgte selskabers regnskaber.  

 

3.3 Konsekvensanalyse  
Vi har valgt at foretage en konsekvensanalyse af, hvilken regnskabsmæssig effekt implementeringen 

af IFRS 16 har haft på de offentliggjorte regnskaber for 2019 for udvalgte C25 selskaber. Denne 

analyse er udarbejdet på baggrund af den udarbejdede redegørelse vedrørende IFRS 16 og IAS 17 i 

afsnit 3.1 samt den komparative analyse imellem de to standarder i afsnit 3.2. Analysen vil tage 

udgangspunkt i oplysninger angivet i de udvalgte selskabers årsrapporter, hvor der i henhold til IFRS 

16 er krav om at angive, hvordan man har valgt, at implementere IFRS 16 og den regnskabsmæssige 

effekt ved implementeringen.  

 

                                                      
86 Der henvises til afsnit 2.5.2 for redegørelse af den retrospektive implementeringsmetode 
87 DSV årsrapport 2019 – Side 3 
88 Pandora årsrapport 2019 – Side 62 
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Når konsekvensanalysen for udvalgte selskaber er foretaget, vil der bliver udarbejdet en komparativ 

analyse mellem de forskellige selskaber for at undersøge, om der forekommer nogle fælles træk ved 

implementeringen af IFRS 1689. 

 

3.3.1 Konsekvensanalyse for DSV Panalpina A/S 

DSV Panalpina A/S er et børsnoteret dansk transportfirma, som tilbyder globale transport-muligheder 

samt logistikløsninger. Transport af gods omfatter både transport med skibe, lastbiler og fly90.  

 

Det er vores antagelse, at selskabets aktiver i høj grad består af materielle aktiver, som følge af 

selskabets art. Dette bekræftes af selskabets årsrapport, hvor det fremgår at materielle anlægsaktiver 

samt leasede aktiver udgør henholdsvis 3.022 og 11.671 mio. DKK af selskabets balance på 97.557 

mio. DKK91. Det er svarende til, at de materielle og leasede aktiver udgør 15,06%, hvoraf de leasede 

aktiver alene udgør 11,68%. Fordelingen af leasede aktiver fordeles i selskabets årsrapport på ”Land 

and buildings” samt ”Other plant and operating equipment” til en værdi af 10.313 mio. DKK og 1.358 

mio. DKK. Leasingforpligtelsen angives i årsrapporten som ”Lease liabilities”, der både præsenteres 

som kortfristede samt langfristede gældsforpligtelser, som udgør henholdsvis 12.612 mio. DKK 

fordelt på henholdsvis 9.227 mio. DKK på langfristede forpligtelser og 3.385 mio. DKK på 

kortfristede forpligtelser.  

 

I selskabets årsrapport under anvendt regnskabspraksis er det angivet, at der er foretaget ændringer 

til selskabets regnskabspraksis som følge af implementeringen af IFRS 16. Ved implementeringen af 

IFRS 16 har man valgt at implementere IFRS 16 modificeret retrospektivt, og man har derfor ikke 

foretaget ændringer til sammenligningstal. DSV har i stedet foretaget ændringer til åbningsbalancen, 

hvilket er angivet i specifikationerne under anvendt regnskabspraksis. For specifikationerne samt 

noter henvises der til bilag 4. Her kan der ses 3 forskellige specifikationer: 

 

1)  Af den første specifikation fremgår en oversigt over, hvad implementeringen af IFRS 16 har 

haft af betydning for åbningsbalancen pr. 01.01.2019.  

                                                      
89 Der henvises til afsnit 3.3 for komparativ analysen mellem de forskellige selskaber 
90 https://www.dk.dsv.com/om-dsv 
91 DSV årsrapport 2019 – Side 46 

https://www.dk.dsv.com/om-dsv
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2)  Af den anden specifikation fremgår en oversigt over, hvad reguleringen foretaget til 

leasingforpligtelsen består af.  

3)  Af den tredje og sidste specifikation fremgår en oversigt over, hvordan leasingaktiverne 

fordeles på forskellige aktiv klasser pr. 01.01.2019.  

 

Det kan ses i den første specifikation, at de største ændringer, som implementeringen af IFRS 16 har 

haft på åbningsbalancen, er på regnskabsposterne vedrørende leasingaktiver og leasing-forpligtelser, 

som begge er steget henholdsvis 9.991 mio. DKK og 10.704 mio. DKK92. Det skal også bemærkes, 

at DSV har valgt at foretage ændringer til deres skatteaktiv som følge af implementeringen af IFRS 

16. Ændringerne på leasingforpligtelsen fremgår af den anden specifikation, hvor det kan ses, at 

størstedelen af leasingforpligtelsen pr. 01.01.2019 udgør forpligtelser til operationel leasing som 

indregnes med en værdi på 12.020 mio. DKK. Operationel leasing skulle efter IAS 17 ikke indregnes 

i selskabets balance, da dette efter IAS 17 blev præsentret som en note under eventualforpligtelser, 

hvorimod det ved IFRS 16 skal indregnes i balancen som en forpligtelse.  

 

Det fremgår af den anden specifikation, at der foretages en tilbagediskontering til en værdi af -1.135 

m. DKK. Ved tilbagediskonteringen har DSV brugt en rente på 3,4% for land og bygninger og 2,6% 

ved materialer og udstyr.93 Den specifikation viser fordelingen mellem right-of-use assets på 

åbningsbalance fordelt på land/bygninger og maskiner. Det kan af specifikationen ses, at størstedelen 

af right-of-use assets på åbningsbalancen består af land og bygninger, som består af leasede 

terminaler, varehuse og kontorbygninger, og udgjorde 89% af den samlede right-of-use assets på 

åbningsbalancen. 

 

Implementeringen af IFRS 16 har også medført ændringer til noten for leasing. Den reviderede 

årsrapport for 2018, hvor leasing blev indregnet efter IAS 17, indeholder en note vedrørende leasing. 

Noten angiver særskilte specifikationer over den indregnede forpligtelse til finansiel og operation 

                                                      
92 DSV Årsrapport 2019 – Side 50 
93 DSV Årsrapport 2019 – Side 49 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 53 af 92 
 

leasing fordelt på aktivtyper af leasing94. Specifikationen angiver også intervaller for, hvornår 

forpligtelsen forfalder, samt hvor stor en del af forpligtelsen, der består af renter95.  

 

I årsrapporten for 2019, hvor leasing bliver indregnet efter IFRS 16, har DSV foretaget markante 

ændringer til noten for leasing, som fremgår af bilag 6. Det skyldes de øgede oplysningskrav96, og 

DSV har derfor medtaget en række forskellige specifikationer. Den første note, der specificeres, er 

en oversigt over de forskellige aktivtyper, som leasing vedrører. I samme note angiver DSV, hvad 

bevægelserne på de leasede aktiver består af, eksempelvis tilgange og afgange. Noterne minder meget 

om en normal anlægsnote.  

 

Den anden note, der præsenteres, er en specifikation over leasingforpligtelsen, som angiver, hvornår 

forpligtelsen forfalder inddelt i 3 forskellige intervaller. Der er ikke sammenhæng mellem den note 

og regnskabet, som følge af specifikationen ikke medtager de tilbagediskonterede værdier. For at 

sikre sammenhæng til regnskabet, angiver DSV derfor opdelingen af kortfristede og langfristede 

forpligtelser tilbagediskonteret i forlængelse af specifikationen.  

 

Den sidste specifikation, der præsenteres i noten vedrørende leasing, viser resultateffekten, som følge 

af den leasingaktivitet selskabet har haft i 2019. I samme specifikation kan man også se, hvor stor 

effekt leasing har haft på DSV’s cash flow.   

 

Som det fremgår ovenfor, kan vi af den første specifikation i bilag 4 se, hvad implementeringen af 

IFRS 16 har haft til åbningsbalancen pr. 01.01.2019. Det medfører, at man delvist kan sammenholde 

tidligere regnskabsår, hvor leasing er indregnet efter IAS 17, med det seneste regnskab, hvor leasing 

er indregnet efter IFRS 16. Hvis man som regnskabsbruger ikke tager højde for denne ændring, vil 

man muligvis drage en række forkerte konklusioner. Nedenfor har vi med udgangspunkt i DSV’s 

årsrapport for 2019 samt 2018 angivet et eksempel herpå for selskabets leasede aktiver og passiver. 

Hvis man som regnskabsbruger ikke får foretaget modifikationer til balancen, når man sammenligner 

tidligere år mod seneste år (Kolonne ”2019” sammenlignet med kolonne ”2018”), vil man komme 

frem til, at summen af selskabets leasede aktiver i forhold til balancen er steget fra 0,50% til 11,96%. 

                                                      
94 DSV Årsrapport 2018 – Side 62 
95 DSV Årsrapport 2018, side. 62 
96 Der henvises til afsnit 2.5.4 for redegørelsen af oplysningskravene ifølge IFRS 16 
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Hvorimod, hvis regnskabsbruger i stedet foretager modifikationer til 2018 balancen og sammenligner 

mod seneste år (Kolonne ”2019” sammenlignet med kolonne ”2018 – Modificeret”, vil man komme 

frem til, at selskabets leasede aktiver i forhold til balancen er faldet fra 20,82% til 11,96%, dette vil 

ligeledes have en direkte indflydelse på nøgletal, hvor det nedenfor kan ses, at nøgletallet solvensgrad 

ligeledes påvirkes væsentligt, hvis ikke der foretages modifikation til balancen. Dette forhold gør sig 

tilsvarende gældende for selskabets leasingforpligtelse, hvilket også er illustreret nedenfor. I tilfælde 

af at regnskabsbruger ikke foretager disse modifikationer, kan det resultere i, at regnskabsbruger 

formoder at selskabets likviditetsgrad er bedre end den faktisk er, da dette ligeledes påvirker 

selskabets kortfristede gældsforpligtelser, hvilket er illustreret nedenfor.  

 
 Mio. DKK 2019 2019 - Åbningsbalance 2018 

    

Balancesum: 97.557 48.915 38.812 
    

Heraf leasede aktiver: 11.671 10.184 193 

I forhold til balance 11,96% 20,82% 0,50% 

        

Heraf leasede passiver: 12.612 10.896 192 

I forhold til balance 12,93% 22,28% 0,49% 

Langfristede 9.227 8.267 132 

I forhold til balance 9,46% 16,90% 0,34% 

Korfristede 3.385 2.629 60 

I forhold til balance 3,47% 5,37% 0,15% 

Figur 3, kilde: Egen tilvirkning 

 
 

  2019 2019 - Åbningsbalance 2018 

Solvensgrad 50,70 28,56 37,50 

Likviditetsgrad 96,25% 99,43% 115,55% 

Figur 4, kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis man dermed som regnskabsbruger af DSV ønsker at sammenligne regnskabsårene med 

hinanden, skal man være opmærksom på, at man skal regulere regnskabstallene for 2018 med 

udgangspunkt i 2019 årsrapporten. Det vil ikke være muligt at skabe et sammenligneligt grundlag for 

alle regnskabsposter og nøgletal, da man i DSV’s årsrapport kun kan modificere balancen og ikke 
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kan regulere for driften. Det skyldes, at man i årsrapporten ikke har det nødvendige datagrundlag til 

selv at kunne foretage denne modifikation. 

 

DSV er et selskab, som har en masse leasing aktivitet. Selskabets’ årsrapport har dermed ændret sig 

markant ved implementeringen af IFRS 16, som følge af større krav under IFRS 16 end IAS 17. Dette 

har medført at man som regnskabsbruger nu kan udlede hele selskabets leasing aktivitet. Dog har 

implementeringen af IFRS 16 også medført besværlighed ved sammenligning mod tidligere. 

 

3.3.2 Konsekvensanalyse for Pandora 

Pandora A/S er et dansk børsnoteret smykkefirma. Pandora designer og fremstiller smykker over hele 

verden97 og sælger både smykker gennem detail handel men også i egne butikker. Af selskabets 

årsrapport fremgår det, at selskabet har en balancesum på 21.571 mio. DKK, hvoraf 15.006 mio. 

DKK består af langfristede aktiver, 2.585 mio. DKK består af materielle anlægsaktiver og 4.010 mio. 

DKK består af leasede aktiver98. Selskabets forpligtelser til leasing består af langfristede og 

kortfristede forpligtelser, som udgør 2.804 mio. DKK. og 1.012 mio. DKK. Leasingaktivteten på 

aktivsiden består af 18,59% af den samlede balance, hvorfor vi har en forventning om, at 

implementeringen af leasing har en væsentlig effekt på selskabets årsrapport for 2019.  

 

Pandora har i deres årsrapport for 2019 medtaget en særskilt note vedrørende leasing. Noten 

tilsvarende den note som DSV har medtaget i deres årsrapport for 2019. I årsrapporten for 2018 havde 

Pandora ikke en særskilt note vedrørende leasing, da det ifølge IAS 17 ikke var et krav.99 I 2019 har 

de medtaget en særskilt note vedrørende leasing pr. 31.12.2019, hvor Pandora i specifikationerne 

viser fordelingen af leasede aktiver fordelt på aktiv typer, fordeling af langfristede og kortfristede 

leasingforpligtelser, afskrivninger relateret til leasing indregnet i resultatopgørelsen og til slut 

finansielle indtægter og udgifter forbundet med selskabets leasingaktiviteter100.  

 

Af den første specifikation kan det ses, at 3.792 mio. DKK af selskabets leasingaktivitet på 4.010 

mio. DKK består af ejendomme. Leasing af ejendomme bestående af leasing af detailbutik samt 

                                                      
97 https://dk.pandora.net/da/discover/pandora-world/about-pandora/history/#position=top&src=categorySearch 
98 Pandora årsrapport 2019 – s. 55 
99 Pandora årsrapport 2018 – Side 76 
100 Pandora årsrapport 2019 – Side 80 

https://dk.pandora.net/da/discover/pandora-world/about-pandora/history/#position=top&src=categorySearch
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kontorbygninger udgør 99% af selskabets leasingaktivitet. Andelen af egne ejede anlægsaktiver for 

land og bygninger udgør 40%. 

 

I anvendt regnskabspraksis omtaler Pandora implementeringen af IFRS 16, og angiver tilsvarende 

DSV en række rettelser til åbningsbalancen i form af specifikationer, hvilket er indsat som bilag 6. 

Af den første specifikation kan det ses, hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 har haft på 

åbningsbalancen for leasingforpligtelsen101. Det ses af specifikation, at den største ændring 

implementeringen af IFRS 16 har haft på forpligtelsen, kan henledes til at, de ikke har indregnet de 

kontrakter samt de udgifter, der er forbundet med forlængelse af kontrakter, som selskabet er rimelig 

sikker på at udnytte. Herudover er selskabets leasingforpligtelse også i mindre grad blevet påvirket 

af diskontering af leasingkontrakter. Af Pandoras årsrapport har man ikke medtaget, hvilke satser 

man har valgt at foretage diskonteringen af leasing kontrakter ved, hvilket er medtaget i DSV’s 

årsrapport. 

 

Den anden specifikation, som selskabet har medtaget under anvendt regnskabspraksis, viser 

åbningsbalancen, hvor det er angivet hvilken påvirkning implementeringen af IFRS 16 har haft på 

regnskabsposterne på balancen. Denne specifikation gør det muligt, at beregne nye nøgletal for 2018 

årsrapporten med tilpasninger til IFRS 16. 

 

Den tredje specifikation viser, hvordan resultatopgørelsen samt en række nøgletal ville have set ud 

ved aflæggelse af årsregnskab efter IAS 17 fremfor IFRS 16. Denne metode imødegår dermed 

problemstillingen, som opstod for DSV, hvor det var problematisk at sammenligne årsrapporter fra 

tidligere år aflagt efter IAS 17, mod seneste årsrapport aflagt efter IFRS 16. Den tredje specifikation 

sikrer dermed, at det muligt at foretage tidsmæssige analyser for udvalgte nøgletal, som selskaber har 

vurderet værende vigtige, hvilket er i regnskabsbrugers interesse.  

 

Det er muligt, i den anden og tredje specifikation at se, hvad ændringerne i regnskabspraksis har haft 

af betydning på henholdsvis åbningsbalancen samt resultatopgørelsen ved årets afslutning. Den anden 

specifikation viser de regnskabsposter på åbningsbalancen, der direkte er afledte af implementeringen 

af IFRS 16. Regnskabsposten materielle anlægsaktiver stiger med 4.562 mio. DKK, og 

                                                      
101 Pandora årsrapport 2019 – Side 62 
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regnskabsposterne vedrørende kortfristede og langfristede gældsforpligtelser stiger med 1.082 mio. 

DKK og 3.322 mio. DKK. Den tredje specifikation gør det muligt at foretage tidsmæssige analyser 

på nøgletal. En tidsmæssige analyse på nøgletallene er meget sigende for, hvordan IFRS 16 har 

påvirket årsregnskabet. Det kan ses af nøgletallene, at EBITDA samt EBITDA margin i høj grad 

bliver påvirket ved implementeringen af IFRS 16. EBITDA efter IFRS 16 angives til at være 6.148 

mio. DKK mod 4.960 mio. .DKK102, hvis EBITDA var opgjort efter IAS 17. EBITDA margin bliver 

påvirket med 5,4 procentpoint103. 

 

Implementeringen af IFRS 16, har som forventet haft en stor effekt på regnskabet. 

Mængden af information vedrørende leasing er øget. Pandora har angivet ændringer til 

sammenligningstal samt nøgletal som følge af implementeringen af IFRS 16, hvilket gør det markant 

lettere for regnskabsbruger at foretage tidsmæssige analyser.  

 

3.3.3 Konsekvensanalyse og komparativ analyse for Demant A/S og GN Store Nord 

Demant A/S og GN Store Nord er to danske børsnoterede selskaber, som begge er placeret i C25 

indekset, og begge producerer og sælger høreapparater. Det gør dem derfor særlig interessante at se 

på, da de er placeret i samme branche og er konkurrenter. Det er derfor interessant at undersøge, 

hvordan de to selskaber har implementeret IFRS 16. Begge selskaber har aflagt deres årsrapport for 

2019 i mio. DKK, og ud fra nedenstående illustration ses det, at Demant A/S er det største selskab på 

alle parametre.  

 
Årsrapport 2019 Demant104 GN Store Nord105 

Omsætning (Mio. DKK) 14.946 12.574 

Bruttofortjeneste (Mio. DKK) 11.325 7.582 

Aktiver (Mio. DKK) 21.798 16.683 

Egenkapital (Mio. DKK) 7.645 4.849 

Antal medarbejdere 15.352 6.250 

Figur 5, kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                      
102 Pandora årsrapport 2019 – Side 62 
103 Pandora årsrapport 2019 – Side 62 
104 Demant årsrapport 2019 
105 GN Store nord Årsrapport 2019 
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Da Demant A/S er det største selskab, har vi formodning om, at Demant også har den største aktivitet 

forbundet med leasing, hvilket fremgår af selskabets årsrapport. Vi har nedenfor illustreret 

selskabernes leasingaktiver og leasingforpligtelser, hvor dette bekræftes. Det kan heraf også ses, at 

hvis man sammenholder den procentmæssige aktivitet ved leasing, er Demant også størst. 

 
Mio. DKK Demant GN Store Nord 

Leasede aktiver: 1.937 481 

I forhold til balance 8,89% 2,88% 
   

Heraf leasede passiver: 1.964 489 

I forhold til balance 9,01% 2,93% 

Langfristede leasing forpligtelse 1.546 357 

I forhold til balance 7,09% 2,14% 

Korfristede leasing forpligtelse 418 132 

I forhold til balance 1,92% 0,79% 

Figur 6, kilde: Egen tilvirkning 

 

Selskaberne har implementeret IFRS 16 på to forskellige måder. Demant har valgt at medtage leasede 

aktiver direkte i balancen106, hvor GN Store Nord derimod har valgt at ”gemme” leasingaktivernes 

og leasingforpligtelsernes oplysning som en del af deres materielle anlægsaktiver og 

gældsforpligtelser. Det betyder, at man for GN Store Nord, er nødsaget til at gå til noten for den 

pågældende regnskabspost for at finde oplysningen.107 

Der henvises til bilag 9 & 10 for præsentation af leasing i noten i årsrapporten for 2019 for hhv. 

Demant og GN Store Nord 

 

Af selskabernes anvendte regnskabspraksis kan vi se specifikationen over ændringer foretaget til 

selskabernes åbningsbalancer108. GN Store Nord har som DSV og Pandora også en specifikation med 

vedrørende fordelingen af leasingaktiver på åbningsbalancen, som følge af implementeringen af IFRS 

16, hvilket Demant A/S har valgt ikke at gøre. Demant har opstillet en oversigt over, hvilken 

                                                      
106 Demant A/S – Årsrapport 2019 s.58  
107 GN Store Nord A/S – Årsrapport 2019 s. 82 
108 GN Store Nord A/S – Årsrapport 2019 s. 64 
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påvirkning IFRS 16 har medført i cash flow oversigten pr. 31.12.2019109, hvilket GN Store Nord ikke 

har.  

 

Begge selskaber forsøger at tilgodese regnskabsbrugere, som finder værdi i at foretage tidsmæssige 

analyser, da de gør det muligt at sammenligne en række nøgletal mod tidligere år. Det vurderes dog, 

at Demant i højere grad har vurderet at regnskabsbrugers interesser vedrører cash flow, idet de har 

indarbejde en specifikation over, hvordan cash flowet ville have set ud efter IAS 17, hvilket gør det 

muligt for regnskabsbruger at sammenligne cash flowet mod tidligere år.  Cash flow oversigten 

vurderes at have et særligt fokuspunkt for regnskabsbruger, da man her kan se, hvad selskabet har 

brugt penge på i løbet af året. Det giver regnskabsbruger en bedre mulighed for at skabe en 

forventning til fremtidige cash flows. GN Store Nord har i stedet medtaget en opgørelse over 

ændringer til åbningsbalancen, og dermed vurderet at regnskabsbruger har mest værdi herved. 

 

Det ses i årsrapporten for Demant og GN Store Nord, at de begge har medtaget en specifikation over 

ændringerne til åbningsbalancen for leasingforpligtelsen. Specifikationen ses i bilag 8 for begge 

selskaber. Af bilaget kan det ses, at måden, hvorpå man har valgt at præsentere denne note, er meget 

forskellig, på trods af at de viser de samme informationer. Specifikationen fra Demant viser ikke 

direkte diskonteringen af deres kontrakter, men i stedet de operationelle leasingforpligtelser efter 

diskontering. Af samme specifikation kan det også ses, at ændringer til leasingforpligtelser i høj grad 

påvirkes af leasingkontrakter som Demant er rimelig sikker på at gøre brug af. GN Store Nord har 

valgt at præsentere diskonteringen samlet, tilsvarende præsentationen i DSV og Pandora. Her kan det 

ligeledes ses, at ændringen til leasingforpligtelsen i høj grad består af indregning af leasingkontrakter, 

som man ved udløb har særlig økonomisk incitament til at forlænge.  

 

I præsentationen af 5-års oversigten har selskaberne også valgt at behandle implementeringen af IFRS 

16 anderledes. Demant oplyser ikke i 5-års oversigten, at regnskabsårene er aflagt efter forskellige 

regnskabs principper110. GN Store Nord anfører i deres 5-års oversigt, at sammenligningstal for 2015 

-2018 ikke er justeret efter IFRS 16111. Hvorvidt selskaberne vælger at anfører denne information, 

kan have væsentlig betydning for regnskabsbruger, da man ved GN Store Nords årsrapport bliver 

                                                      
109 Demant A/S – Årsrapport 2019 s. 113 
110 Demant årsrapport 2019 – s. 4  
111 GN Store Nord årsrapport 2019 – s. 6 
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gjort opmærksom på, at nøgletal og regnskabstal ikke er sammenlignelige som følge af 

implementeringen af IFRS 16, hvilket ikke anføres implicit under Demants oversigt, men i stedet skal 

findes under anvendt regnskabspraksis. 

 

Implementeringen af IFRS 16 har haft en stor påvirkning på mængden af information vedrørende 

leasing. Det ses eksempelvis i 2018 årsrapporten for GN Store Nord, hvor informationen vedrørende 

leasing er meget begrænset. Det eneste skema om leasing vedrører fordelingen af operationel leasing 

fordelt på løbetid112. Denne faktor gør sig tilsvarende gældende for Demant, hvor der tilsvarende er 

angivet en specifikation vedrørende løbetid113. Det er dog i høj grad ændret i årsrapporterne for 2019. 

For GN Store Nord ses det i noten vedrørende leasing, at de har medtaget de samme afsnit som DSV 

og Pandora, der viser fordelingen af leasingaktiver fordelt på typer, heraf ses det, at størstedelen af 

aktiverne vedrører fabrikker og kontorbygninger. Herudover er løbetidsnoten for leasingforpligtelsen 

medtaget, samt den resultatmæssige effekt leasing har haft på regnskabet.  

 

I Demants regnskab kan man dog se en helt anden specifikation under noten for leasing, hvilket 

skyldtes, at Demant i stedet har valgt at opstille en note, som viser alle til- og afgange på 

åbningsbalancen. Derefter anføres der en fordeling mellem kort- og langfristede leasing-forpligtelser 

og til slut den resultatmæssige effekt ved brug af leasing114. Det kan ses af samme note, at koncernens 

primære leasingaktivitet består af bygninger. 

 

På trods af, at de to selskaber begge har valgt at implementere IFRS 16 ved brug af den modificerede 

retrospektiv metode, er der stor forskel på, hvordan leasing præsenteres i de to årsrapporter, hvor 

informationen vedrørende leasing for de to selskabers årsrapport for 2018 var lige omfangsrige.  

 

3.3.4 Konsekvensanalyse for H. Lundbeck A/S 

H. Lundbeck A/S (Herefter omtalt Lundbeck) er en global børsnoteret medicinvirksomhed, som har 

tilhørssted i Danmark. Selskabets aktivitet består i forsikring, udvikling, fremstilling, markedsføring 

og salg af lægemidler i hele verden115. Modsat de øvrige selskaber, hvor der er udarbejdet analyser 

                                                      
112 GN Store Nord årsrapport 2018 – s. 111 
113 Demant årsrapport 2019 – s. 105 
114 Demant årsrapport 2019 – s. 83 
115 https://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck 

https://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck
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vedrørende implementeringen af IFRS, udgør andelen af leasing for Lundbeck en markant mindre 

andel af selskabets samlede balance. Leasingaktiverne udgør 476 mio. DKK ud af en balance på 

35.757 mio. DKK, svarende til 1,33% af selskabets balance.  

Vi vil undersøge, hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 har på selskaber, hvor leasing udgør 

en mindre del af selskabets aktivitet.  

 

Indledningsvist har vi undersøgt, hvilke ændringer implementeringen af IFRS 16 har haft, herunder 

omfanget af information vedrørende leasing i årsrapporten, hvoraf der tidligere blot har været en note 

vedrørende selskabets forpligtelser til leasing fordelt på løbetid og aktiver116. Der henvises til bilag 

11 for præsentation af leasing i årsrapporten for 109. I 2019 årsrapporten har man medtaget en særskilt 

note, hvor man har oplyst om den resultatmæssige effekt ved indgåelse af leasingkontrakter for 2019, 

hvilket er af uvæsentlig karakter117. Derefter har man specificeret, hvad leasingaktiverne består af, 

hvor det kan ses, at det vedrører leaset land og bygninger. Derefter har man specificeret ændringen 

til åbningsbalancen for leasingforpligtelser, som suppleres med, hvad bevægelserne i 

åbningsbalancen henledes til. Heraf kan det ses, at de væsentligste reguleringer til åbningsbalancen 

består af forpligtelser forbundet med muligheden for forlængelse af leasingaftale, som er rimelig. 

Dette afsnit er anført under selskabets noter vedrørende leasing og ikke under anvendt 

regnskabspraksis, hvor det ellers tidligere har været anført. Under anvendt regnskabspraksis er det 

blot nævnt, at der er foretaget ændringer til selskabets regnskabspraksis vedrørende leasing, som 

tidligere har været indregnet efter IAS 17, og at IFRS 16 nu benyttes som den nye standard.  

 

Af Lundbecks 5 års oversigt er der ikke medtaget nogen note, som gør det klart at 

sammenligningstallene fra 2018 – 2015, ikke er reguleret for implementereingen af IFRS 16118.  

 

Mængden af information kan dermed ses som værende mere begrænset for et selskab, hvor leasing 

udgør en markant mindre del af selskabets aktivitet, dog indgår der en række elementer, som også er 

set ved de øvrige analyser, hvilket bidrager til øget transparens.  

 

                                                      
116 Lundbeck årsrapport 2018 – Side 55 
117 Lundbeck årsrapport 2019 – Side 63 
118 Lundbeck årsrapport s. 35 
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Delkonklusion 
Det kan på baggrund af vores konsekvens – og komparativ analyse, konkluderes at implementeringen 

af IFRS 16 har bidraget til øget transparens, da selskaberne skal indregne deres, ifølge IAS 17, 

operationelle leasingkontrakter på balancen. Implementeringen har haft størst effekt, for de selskaber 

som har haft mange operationelle leasingkontrakter.  

Endvidere er oplysningskravene øget, hvilket har bidraget til større transparens, og informationsværdi 

for de indregnede leasingkontrakter.  

 

Det er i analysen identificeret, at de udvalgte case selskaber har oplyst om effekten ved 

implementeringen af IFRS 16 forskelligt. Det bidrager til, at sammenligneligheden i 

implementeringsåret mindskes. 
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3.4 Komparativ analyse 
Vi vil i det kommende afsnit analysere, hvilke ændringer implementeringen af IFRS 16 har medført 

for de forskellige selskaber, hvor vi har undersøgt hvorledes at der er nogle fælles træk ved 

implementeringen af den nye regnskabsstandard. Disse fælles træk er oplistet nedenfor. 

 

3.4.1 Effekten for materiale anlægsaktiver 

Vi har i vores gennemgang af selskaberne DSV, Pandora, GN Store Nord, Demant og Lundbeck set, 

hvordan C25 selskaberne vælger at finansiere udgifterne til lokaler, det er meget forskelligt, da nogle 

selskaber køber bygninger, og andre leaser bygninger.  

 

Vi har nedenfor udarbejdet en oversigt, som viser, hvor stor en del af selskabets materielle 

anlægsaktiver, der består af bygninger og land i procent i forhold til balancen, samt hvor stor en del 

af leasing af bygninger og land udgør af selskabets samlede balance pr. 01.01.2019, hvor IFRS 16 

blev implementeret. 

 

 

Figur 7, kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående oversigt kan det ses, at DSV, Pandora og Demant er de selskaber, som i højeste grad 

benytter sig af leasing ved finansiering af bygninger og land. Lundbeck og GN Store Nord har i højere 

grad købt bygninger og land. 

 

  DSV Pandora GN Store 

Nord 

Demant Lundbeck 

Materiale anlægsaktiver - Bygninger og 

land pr. 01.01.2019 

1.185 842 223 859 1.226 

Leasing - Bygninger og land pr. 01.01.2019 8.893 4.562 492 2.029 441 

Åbningsbalance pr. 01.01.2019 48.915 23.543 13.544 19.964 23.452 
      

Materiale anlægsaktiver - Bygninger og 

land (% af balancen) 

2,42% 3,58% 1,65% 4,30% 5,23% 

Leasing - Bygninger og land (% af 

balancen) 

18,18% 19,38% 3,63% 10,16% 1,88% 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 64 af 92 
 

Vi har dernæst undersøgt, hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 har haft af påvirkning i procent 

på balancen, for de forskellige selskaber. Det kan ses, at de selskaber, som har valgt at benytte sig af 

leasing i højere grad, også har måttet foretage de største ændringer til deres åbningsbalance pr. 

01.01.2019.  

 
  DSV Pandora GN Store 

Nord 

Demant Lundbeck 

Balance pr. 31.12.2018 38.812 19.244 13.017 17.935 23.011 

Åbningsbalance pr. 01.01.2019 48.915 23.543 13.544 19.964 23.452 

IFRS 16 effekt på balance 10.103 4.299 527 2.029 441 

       

Procentmæssig ændring: 26% 22% 4% 11% 2% 

Figur 8, kilde: Egen tilvirkning 

 

3.4.2 Ændringerne til åbningsbalancen  

Vi har i vores analyser set, at selskaberne har foretaget ændringer til deres forpligtelser som følge af 

implementeringen af IFRS 16. Her har vi set, at selskabets forpligtelser er blevet ændret som følge af 

en række faktorer. Vi har nedenfor udarbejdet en oversigt over, hvad de forskellige selskaber har 

reguleret for, og hvor stor en del den enkelte regulering udgør i forhold til den samlede regulering. 
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Figur 10 kilde: Egen tilvirkning 

Ændringer foretaget til selskabets forpligtelse ved åbningsbalancen 
 

DSV Pandora GN Store Nord Demant Lundbeck 

Operating lease commitments disclosed at 

31 December 2018 
12.020 3.843 464 1.460 452 

Future lease payments relating to 

operating equipment 
0 0 0 0 -109 

Discounted using the lessee's incremental 

borrowing rate at January 1, 2019 
-1.135 -345 -54 -83 -25 

Short term and low value leases 

recognized on a straight-line basis as 

expense 

-404 -10 -31 -3 -4 

Adjustments as a result of a different 

treatment, including extension and 

termination options and variable payments 

223 915 148 664 182 

Service components 0 0 0 0 -18 

Other 0 0 0 0 -6 

Lease liability recognised at 1 January 

2019 
10.704 4.403 527 2.038 472 

Figur 9, kilde: Egen tilvirkning 

Regulering i procent i forhold til den samlet regulering 

  DSV Pandora GN Store Nord Demant Lundbeck 

Future lease payments relating to 

operating equipment  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -23,09% 

 Discounted using the lessee's incremental 

borrowing rate at January 1, 2019 
-10,60% -7,84% -10,25% -4,07% -5,30% 

Short term and low value leases 

recognized on a straight-line basis as 

expense 

-3,77% -0,23% -5,88% -0,15% -0,85% 

Adjustments as a result of a different 

treatment, including extension and 

termination options and variable payments 

2,08% 20,78% 28,08% 32,58% 38,56% 

Service components 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,81% 

Other 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,27% 
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Den første tendens man kan se ud fra ovenstående tabel, er at muligheden for at diskontere leasing 

kontrakter der ligner hinanden med en fælles rente, har medført at selskabernes leasing forpligtelser 

falder.  

 

Dernæst kan det ses, at selskaberne DSV og GN Store Nord har foretaget flere straks-afskrivning på 

deres leasede små aktiver, hvilket ikke vurderes at have væsentlig betydning for den samlede ændrede 

forpligtelse. 

 

Den sidste tendens, der kan ses er, at for alle selskaberne foruden DSV, er at den største ændring til 

åbningsbalancen er, at hvis selskabet har indgået en leasingkontrakt, hvor der en forlængelsesoption, 

og selskabet har væsentlig økonomisk incitament til at udnytte optionen, skal selskabet indregne en 

forpligtelse hertil, hvilket tidligere ikke var krævet under IAS 17. Denne tendens gør sig dog ikke 

gældende for DSV, hvilket ud fra den tilgængelige information kan kun forklares ved, at selskabet 

har vurderet, at de kontrakter, hvor der var en forlængelsesoption, ville man ikke gøre brug af denne 

option. På trods af, at DSV ikke følger denne tendens, kan det dog ses for de andre selskaber, at dette 

punkt har været mere afgørende for den regnskabsmæssige effekt end diskonteringen af 

leasingkontrakter ved implementeringen af IFRS 16. 

 

Delkonklusion 
I vores analyser har vi set, hvordan selskaberne har valgt at vise ændringer til selskabets 

åbningsbalance. De fleste selskaber har valgt at foretage ændringer til regnskabsposterne, som er 

direkte afledte af implementeringen af IFRS 16.  

 

Selskabernes oplysninger vedrørende leasing i 2018 årsrapporterne, var relativt beskedne. Det 

skyldes, at der kun var medtaget oplysninger vedrørende fordelingen af leasing fordelt på aktiv typer, 

samt interval inddeling af hvornår leasing aftalerne udløb. Det er blevet ændret ved implementeringen 

af IFRS 16, hvor vi i vores analyser har set at selskaberne har medtaget noter som oplyser om deres 

leasingaktiver.  

 

Endvidere har vi set at mængden af data vedrørende IFRS 16 er steget markant. Vi har ikke set nogen 

sammenhæng i, hvordan oplysninger om leasing præsenteres i årsrapporterne.  
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For DSV, Pandora og GN Store Nord er der i selskabernes 5 års oversigt medtaget en lille anmærkning 

om at regnskabstallene for 2018 – 2015 ikke er reguleret for IFRS 16. Denne oplysninger fremgår 

ikke af Demant eller Lundbecks årsrapport, hvilket medfører manglende transparens ved 

sammenligning af 2019 mod tidligere år. 

 

Et andet eksempel herpå er oplysninger om ændring til selskabets åbningsbalance, hvor man af 

årsrapporten for Pandora, DSV, GN Store og Demant har medtaget en specifikation om hvilke 

regnskabsposter den nye regnskabsstandard har påvirket på overgangsperioden. Dette gør sig ikke 

gældende hos Lundbeck. De har blot medtaget en tekst, der beskriver hvilken effekt 

implementeringen af IFRS 16 har haft på åbningsbalancen.  

 

Ydermere har vi set eksempler på information, som vurderes at være særlig vigtig for 

regnskabsbruger, som er medtaget i et selskab, men ikke medtaget i et andet. Det kan eksempelvis 

ses ved Pandora, som har medtaget en specifikation over forskellen på resultatopgørelsen 2019 ved 

de to forskellige regnskabsstandarder (IFRS 16 og IAS1 17). 

 

Det kan konkluderes at selskaberne i implementeringsåret, har valgt at oplyse om effekten af IFRS 

16 forskelligt, og de medtaget informationer varerier fra selskab til selskab. Det vil derfor i 

implementeringsåret, være svært at sammenligne med tidligere år, og sammenligne alle effekter af 

implementeringen da der ikke er ensartethed i de information der er medtaget. 
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4. Konklusion 
Opgaven konkludere nedenfor på de enkelte underspørgsmål samt problemformuleringen angivet i 

afsnit 1.1 & 1.2. 

 

4.1 Undersøgelsesspørgsmål  

4.1.1 Hvilke væsentlig forskelle er der mellem IAS 17 og IFRS 16?  

De væsentlige forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16 er: 

- Ændring fra brugsret, til kontrol over aktivet. Leasingtager skal have kontrollen over aktivet, 

hvor der med kontrol menes, at leasingtager kan bestemme formålet, og opnå de økonomiske 

fordele.  

- Bortskaffelse af klassifikation af leasingkontrakter. Der skelnes i IFRS 16 ikke mellem 

operationel og finansiel leasing.  

- Der skal foretages løbende revurdering af leasingperioden, og leasingtager skal regulere 

længden af leasingperioden ved en forlængelsesoption, hvis der er væsentlig økonomisk 

incitament til at udnytte optionen.  

- Der skal indregnes variable leasingydelser baseret på renter og indeks, som tidligere blev 

omkostningsført. 

 

4.1.2 Hvordan har selskaber der aflægger årsrapport efter IFRS valgt at implementere IFRS 16? 

Implementeringen af IFRS 16 kan ske ved to metoder:  

- Fuldt retrospektivt 

- Modificeret retrospektivt 

De udvalgte case selskaber har valgt at benytte sig af metoden ”Modificeret retrospektivt”. 

 

4.1.3 Hvilken væsentlig effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på årsrapport der aflægges 

efter IFRS 16?  

Da de udvalgte har valgt at implementere IFRS 16 modificeret retrospektivt, har det medført at 

selskaberne ikke har skulle tilpasse deres sammenligningstal. I stedet har det været påkrævet af vise 

den samlede effekt ved implementeringen af regnskabsstandarden ved overgangstidspunktet. 

Det er blot en af ændringerne implementeringen af regnskabsstandarden har medført da den også har 

medført følgende: 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 69 af 92 
 

- Selskaberne har indregnet af alle leasingkontrakter, med undtagelse af korvarige – og low-value 

leasingkontrakter, på balancen. 

- Selskab har diskonteret leasing kontrakter af samme art ved brug af en intern rente, hvilket har 

medført et fald i selskabernes forpligtelse.  

- Leasing vises særskilt på balancen, eller oplyses i en særskilt note 

 

Implementeringen af IFRS 16, har haft mangle forskellige følger, dog har implementeringen af IFRS 

16 haft størst balancemæssig effekt for selskaber, hvor leasing aktivteten er høj.  

 

4.1.4. Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på regnskabsbrugers brug af 
regnskabet? 
Implementeringen af IFRS 16 har medført, at alle forpligtelser vedrørende leasing nu skal indregnes 

i selskabers årsrapport, der aflægger regnskab efter IFRS 16. Det tilgodeser en række 

regnskabsbruger, som har en særlig interesse og fokus på selskabers finansielle forpligtelse. Disse 

regnskabsbruger omfatter: 

- Banker og pengeinstitutter 

- Leverandører 

- Aktionærer 

- Aktieanalytikere 

 

Ovenstående liste er regnskabsbrugere som alle har en interesse i et selskabs forpligtelse/aktiver og 

resultat med hver deres motiv. Ved implementeringen af IFRS 16, er det ikke blot sket ændringer til 

selskabers forpligtelser og aktiver, men også til informationsniveauet vedrørende leasing som er 

steget markant. Vi har opsummeret, hvilken betydning implementeringen vil have for de nævnte 

regnskabsbrugere.  

 

Banker 
Indregning af alle leasingkontrakter efter IFRS 16 betyder for bankerne, at de får et bedre indblik i 

selskabets finansielle stilling i forbindelse med optagelse af gæld samt til at vurdere selskabets 

likviditet for fremtidig betaling af renter.   
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Leverandører 
Leverandører har i forbindelse med kreditgivning en interesse i selskabets finansielle stilling, da de 

skal være sikre på, at de kan få deres betaling. Indregning af alle leasingkontrakter bidrager derfor til, 

at leverandører kan skabe sig et bedre overblik over selskabernes forpligtelser og evne til at betale 

sin modydelse.  

 

Aktionærerne og aktieanalytikerne 
Implementeringen af IFRS 16 vil for aktionærerne og aktieanalytikerne have en væsentlig påvirkning. 

Ved indregning af alle leasingkontrakter vil det skabe større transparens over selskabets finansielle 

stilling. Endvidere vil det skabe et bedre sammenligningsgrundlag, da de ikke længere skal 

reformulere selskabers balance.  

 

For regnskabsbrugerne ”kunder” og ”medarbejdere”, vil implementeringen af IFRS 16, ikke have 

særlig betydning for deres formål med årsrapporten, da de ikke har en interesse i et selskabs 

forpligtelser og aktiver forbundet med leasing.  

 

5. Hovedkonklusion 
 

Hvilken effekt har implementeringen af IFRS 16 haft på selskaber der aflægger regnskab efter IFRS, 

og hvordan har den nye regnskabsstandard bidraget til regnskabernes transparens samt 

sammenligning mellem selskaber i forhold til den tidligere standard IAS 17?  

 

I januar 2016 blev den endelig internationale regnskabsstandard offentliggjort, med i ikrafttrædelse 

d. 1. januar 2019.  Formålet med udarbejdelsen af IFRS 16 var, at imødekomme kritikpunkterne af 

IAS 17 ved at skabe konsistens i den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og i højere 

grad skabe gennemsigtighed og et bedre sammenligningsgrundlag for regnskaberne. 

 

Ifølge IAS 17 blev leasingkontrakterne klassificeret som enten finansiel og operationel leasing, og 

det var afgørende for, hvordan at leasingkontrakterne skulle behandles regnskabsmæssigt. 

Operationel leasing blev oplyst i en note, og finansiel leasing blev indregnet som et aktiv og en 

leasingforpligtelse. Ikrafttrædelsen af IFRS 16 har medført markante ændringer, herunder at 

leasingtager skal have kontrollen over et identificeret aktiv, der skal løbende foretages revurdering af 

leasingperioden, og for leasing forpligtelsen skal der indregnes variable leasingydelser som er baseret 
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på renter eller indeks. Der skelnes ikke mellem klassifikationen af leasingkontrakterne, der er i stedet 

indarbejdet to undtagelser for indregning af leasingkontrakter, kortvarige og low-value 

leasingkontrakter, som skal omkostningsføres. 

 

Endvidere har implementeringen af IFRS 16 medført øget oplysningskrav i præsentationen og i 

noteoplysningerne. Leasingkontrakterne skal præsenteres særskilt i balancen, eller angives og oplyses 

i en note som kun omhandler leasing.  

 

I konsekvensanalysen for de udvalgte selskabers årsrapporter, blev det klarlagt at den 

regnskabsmæssig effekt af implementeringen af IFRS 16, er meget forskelligt fra selskab til selskab. 

DSV’s årsrapport for 2019 er ændret markant, da selskabet har finansieret en del af sine aktiver ved 

brug af leasing. Deres balance er øget i 2019, og deres nøgletal er ændret. Det samme gør sig 

gældende for Pandora, Demant og GN Store Nord. Modsat Lundbeck, som har væsentlig mindre 

leasingaktivitet har implementeringen ikke haft den store påvirkning på deres regnskab.  

 

Præsentation af oplysninger vedrørende leasing er for de, ovenfor nævnt selskaber er øget, og der er 

i årsrapporterne medtaget nye noter som krævet ifølge IFRS 16. Det er i analysen set, at noterne og 

præsentationen for implementeringen er forskellig fra selskab til selskab. DSV har angivet effekten 

til åbningsbalancen, hvilket gør det muligt for regnskabsbruger at regulere tallene for 2018 til brug 

for en sammenholdelse af regnskabsårene. Pandora har også medtaget en note om effekten på 

åbningsbalancen, og har ydermere medtaget en specifikationen som viser, hvordan tallene i 

resultatopgørelsen, herunder EBITDA, ville have set ud efter IAS 17. Det gør det muligt for 

regnskabsbruger at foretage tidsmæssige analyser. Modsat er det endvidere i Lundbeck set, at effekten 

af implementering af IFRS 16 er lille, og dermed vises effekten til åbningsbalancen ikke. Forskellene 

af præsentationen, vil for regnskabsbrugere i implementerings året, gøre det usikkert at sammenligne 

årets tal, med sidste års tal. da data kun i begrænset grad vil være tilgængeligt, og oplysningerne 

variere fra selskab til selskab.  

 

I den komparative analyse, blev det endvidere understøttet at implementeringen af IFRS 16 har haft 

størst effekt for de selskaber som lejer bygninger fremfor at ejer. For de udvalgte selskaber, kan det 

endvidere ses, at ændringerne til åbningsbalancen særligt kan henføres til, at der skal indregnes 
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forlængelses optioner i leasingperioden, og at der er mulighed for, at anvende den samme 

diskonteringsfaktor for de leasingkontrakter som har samme karakteristika.  

 

Konklusionen er, at IFRS 16 bidrager til større transparens da der medtages flere oplysninger i 

årsregnskaberne, og alle leasingkontrakter med undtagelse af kortvarige og low-value kontrakter 

indregnes på balancen. Sammenligneligheden vil forbedres, efter implementeringsåret. Selskabernes 

måde at vise effekten af implementeringen er anderledes, hvorfor det kan være udfordrende at 

sammenligne effekten, og tidligere regnskabsår i implementeringsåret. Efter implementeringsåret er 

det vores konklusion, at IFRS 16 øger sammenligneligheden af årsregnskaberne, da selskabernes 

reelle forpligtelser og aktiver indregnes. 
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6. Perspektivering 
6.1 Årsregnskabsloven 

Folketinget har d. 20 december 2019 vedtaget lov om ændringer af Årsregnskabsloven (Herefter 

benævnt som ÅRL), som træder i kraft d. 1. januar 2020. Der er foretaget ændringer til ÅRL §§ 33 

& 83a om indregning af leasede aktiver.  

 

Ændringen giver virksomhederne der aflægger regnskab efter ÅRL, mulighed for at vælge at anvende 

den nye regnskabsstandard IFRS 16, og de særlige overgangsbestemmelser der kan anvendes, hvis 

en virksomhed vælger at anvende IFRS 16, som fortolkningsbidrag til ÅRL. Såfremt at selskabet ikke 

ønsker, at anvende IFRS 16, er der fortsat mulighed for at anvende den tidligere regnskabsstandard 

IAS 17119.  

 

Det er vores antagelse, at det typisk vil være de mindre selskaber, som vil fortsætte med at anvende 

IAS 17, da IFRS 16 vil være for administrativt tungt for et mindre selskab. 

 

6.2 Sammenlignelighed af leasing for udenlandske årsrapport 

Implementeringen af IFRS 16 gør det lettere for regnskabsbruger, at sammenligne selskaber på tværs 

af lande grænser. Tidligere har vi erfaret at IAS 17 medførte at man som regnskabsbruger skulle 

reformulere, hvor at den nødvendige data ikke var opgivet i årsrapporten. Ved implementeringen af 

IFRS 16, er det ikke længere nødvendigt, hvilket også gør det lettere at foretage analyser på tværs af 

landegrænser så længe årsrapporterne aflægges efter IFRS. 

 

6.3 Skatteforskydning som følge af implementeringen af IFRS 16 

I regnskabsstandarden IFRS 16 er der opnået ens regnskabsmæssige behandling af de gamle begreber 

”finansiel” og ”operationel” leasing. Vi har derfor overvejet hvorledes, at der også er opnået ensartet 

skattemæssige behandling ved IFRS 16.  

 

                                                      
119https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Downloads/Ændringer%20til%20årsregnskabsl

oven%20Jan%202019.pdf d. 27.04.  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Downloads/%C3%86ndringer%20til%20%C3%A5rsregnskabsloven%20Jan%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Downloads/%C3%86ndringer%20til%20%C3%A5rsregnskabsloven%20Jan%202019.pdf
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Under de gamle regler ved finansiel leasing var ejendomsretten hos leasingtager, hvor ejendomsretten 

under operationel leasing var hos leasinggiver. Dette giver en væsentlig forskel skattemæssigt, da der 

kun må foretages skattemæssige afskrivninger, hvis du har retten til aktivet120.  

 

Der opstår dermed en anderledes beskatning imellem de 2 begreber på trods af ens regnskabsmæssige 

behandling. 

 
Operationel leasing 

(ejendomsretten er hos 

leasinggiver) 

Udgift i regnskab Skattefradrag 

IAS 17 Leasingydelse Leasingydelse 

IFRS 16 Afskrivning + rente + evt. 

værdiregulering 

Leasingydelse 

Figur 11, kilde: Egen tilvirkning 

Finansiel leasing (ejendomsretten 

er hos leasingtager)  

Udgift i regnskab Skattefradrag 

IAS 17 Afskrivning + rente + evt. 

værdiregulering 

Skattemæssige afskrivninger + rente 

IFRS 16 Afskrivning + rente + evt. 

værdiregulering 

Skattemæssige afskrivninger + rente 

 Figur 12, kilde: Egen tilvirkning 
 

Ved det gamle begreb finansiel leasing vil udgifter i regnskabet bestå af afskrivninger, rente og 

værdiregulering, hvilket også er tilfældet for operationel leasing efter IFRS 16. Dog vil man efter de 

2 begreber opnå et anderledes skattefradrag, da man ved finansiel leasing vil have fradrag for de 

skattemæssige afskrivninger og tilskrevet rent, hvor man ved operationel leasing vil have fradrag for 

leasingydelsen. Hvorledes at selskaberne faktisk tager højde for denne problemstilling i deres skat, er 

en problemstilling en anden hovedopgave kunne belyse.  

 

6.4 Fremadrettet transparens som følge af IFRS 16 

Som det står angivet i konklusionen vurderes det at mulighederne for, at sammenligne et selskabets 

præstation over en år række er problematisk som følge af implementeringen af en ny IFRS standard. 

                                                      
120 https://skat.dk/skat.aspx?oid=141104 d. 27.04 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=141104
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Denne problematik kommer til udtryk i 5 års oversigten, hvor der er angivet at sammenligningstal 

ikke er tilpasset IFRS 16. Problematikken vil dog blive elimineret ved aflæggelse af årsrapporten for 

2023, hvor det sidste sammenligningstal vil være for 2019, og alle regnskabsår vil dermed være 

udarbejdet efter samme regnskabsprincipper, og der vil være sammenlignelighed imellem alle årerne. 

Dette er dog under den forudsætning af at der ikke vil bliver udstedt en ny IFRS standard eller øvrige 

regnskabsstandard, som skal implementeres seneste for regnskabsåret 2023.  
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8. Bilag  

 

8.1 Bilag 1 - Begrebsafklaring 
 

International Financial Report Standards (IFRS) = Sæt af internationale regnskabsstandarder 

udstedt af International Accounting Standards Boards, som kræver at alle selskaber som der er en 

offentlig interesse aflægger regnskab herefter. IFRS standarder udarbejdes som en erstatning til IAS 

standarder. 

International accouting Standards (IAS) = De første Internationale regnskabsstandarder som 

revisor revidere efter når kunder aflægger et regnskab. 

International Accounting Standards Board (IASB) = Et regnskabsmæssigt 

standardindstillingsorgan som er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabsstandarder. 

Interpretations Committee (IFRIC) = Fortolkning som udarbejdes af IFRS Interpretaions 

Committee som udarbejdes i forlængelse af en IFRS standard, som vedrører områder er ikke er 

udtrykkeligt behandlet i standarderne. 

Diskonteringsfaktor = Det er et matematisk udtryk for det afkastkrav som investor stiller til en 

virksomheds fremtidige pengestrømme 

Låne rente = En rente, svarende den rente der vil kunne opnås hos et pengeinstitut 

LIBOR = London Interbank Offered Rate er en daglig referencerente baseret på de rentesatser for 

usikrede lån, som banker tilbyder til andre banker inden for interbank marked 

Fuldt retrospektivt = Måde for hvordan man kan implementere IFRS standarder, ved fuldt 

retrospektivt foretages der ændringer til sammenligningstal. 

Modificeret retrospektivt = Måde for hvordan man kan implementere IFRS standarder, ved 

modificeret retrospektiv, foretages der ikke ændringer til sammenligningstal, men angiver i stedet 

den samlede effekt ved overgangstidspunktet. 
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8.2 Bilag 2 - Oplysningskrav for IAS 17 og IFRS 16 
 
 

Sammenholdelse af oplysningskrav 

IAS 17 IFRS 16 

Finansiel leasing Operational leasing  Leasing 

Præsentationskrav: 

- Leasingaktiv og forpligtelse i 

balancen 

- Renteudgifter og afskrivninger i 

resultatopgørelsen 

 

Noteoplysninger: 

- Den bogførte værdi ultimo 

regnskabsåret oplyses for hver klasse 

- Oplysning om fremtidige 

minimumsleasingydelser 

- Minimumsleasingydelserne opdeles 

fordelt på forfald <1 år, 1-5 år og     

>5 år 

- Oplysninger om betingede ydelser, 

som er indregnet i resultatopgørelsen 

- Minimumsleasingydelser vedr. 

den uopsigelige periode under 

subleasingaftaler 

- Generel beskrivelse af 

leasingkontrakter herunder: 

- Grundlag for de betingede 

leasingydelser 

- Vilkår for fornyelse og 

optioner 

- Begrænsninger som følge af 

kontrakten 

Præsentationskrav: 

- Leasingydelser i resultatopgørelsen 

 

Noteoplysninger: 

- De uopsigelige leasingydelser 

oplyses fordelt på forfald <1 år, 1-5 

år og >5 år 

- Minimumsleasingydelser vedr. 

den uopsigelige periode under 

subleasingaftaler 

- Beskrivelse af leasingydelser 

indregnet i resultatopgørelsen, fordelt 

på faste, betingede og 

subleasingydelser 

- Generel beskrivelse af 

leasingkontrakter herunder: 

- Grundlag for de betingede 

leasingydelser 

- Vilkår for fornyelse og 

optioner 

- Begrænsninger som følge af 

kontrakten 

Præsentationskrav: 

- Leasingaktiv og forpligtelse i 

balancen 

- Renteudgifter og afskrivninger i 

resultatopgørelsen 

- Kortvarige og low-value 

leasingomkostninger i 

resultatopgørelsen 

- Leasingydelser i balancen vedr. 

variable leasingydelser 

 

Noteoplysninger: 

- Afskrivninger fordelt på klasser 

af aktiver 

- Renteomkostninger vedr. 

forpligtelser 

- Udgifter til kortvarige og low-value   

aktiver indregnet i resultatopgørelsen 

- Variable leasingydelser indregnet 

i resultatopgørelsen, som ikke 

afhænger af et indeks 

- Indkomst fra subleasing 

- Udgående pengestrømme vedr. 

leasing 

- Tillæg til right of use-aktiver 

- Gevinster eller tab vedr. sale-and 

leaseback aftaler 

- Den bogførte værdi ultimo 

regnskabsåret oplyses for hver klasse 

- Fremtidige leasingydelser vedr. 

kortvarige og low-value aktiver. 
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8.3 Bilag 3 – Selskaber omfattet af undersøgelsen for hvordan IFRS 16 er implementeret 

 

Selskaber omfattet af undersøgelse for hvordan IFRS 16 er implementeret: 

Carlsberg 

GN Store Nord 

Demant 

DSV 

ISS 

A.P. Møller - Mærsk A 

FLSmidth & Co. 

Genmab 

H. Lundbeck 

Novo Nordisk B 

Novozymes B 

Pandora 

Rockwool International B 

SimCorp 

Vestas Wind Systems 

Ørsted 
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8.4 Bilag 4 – DSV  

DSV årsrapport 2019 side 50  

Specifikation 1 

 

 
 

Specifikation 2 

 
 

Specifikation 3  
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8.5 Bilag 5 - DSV 

DSV årsrapport 2019 side 62 

Specifikation 1 

 
 

Specifikation 2  

 
Specifikation 3  
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8.6 Bilag 6 - Pandora 

Pandora Årsrapport s. 61 & 62  

Specifikation 1  

 
 

Specifikation 2 

 
Specifikation 3 
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8.7 Bilag 7 – Pandora  

Pandora Årsrapport s. 79 & 80  
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8.8 Bilag 8 – GN Store Nord & Demant  

GN Store Nord A/S – Årsrapport 2019 side 64 

 

 
 

Demant A/S – Årsrapport 2019 side. 113 
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8.9 Bilag 9 – Demant  

Demant årsrapport 2019 s.  83 
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8.10 Bilag 10 – GN Store Nord  

GN Store Nord årsrapport 2019 s. 82 & 83 
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8.11 Bilag 11 – H. Lundbeck  
H. Lundbeck årsrapport 2019 s. 92 
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8.12 Bilag 12 – Beslutningstræ efter IFRS 16  
Kilde: Den Europæiske Unions Tidende, 9.11.2017 IFRS 16, bilag B31 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Copenhagen Business School IFRS 16 Frederikke Marie Norborg Olsen 
HD (R) - Hovedopgave 2020                                                                           & Anders Mayn Hansen  

Side 92 af 92 
 

8.13 Bilag 13 – Beslutningstræ efter IAS 17 
Beslutningsdiagram. Kilde: PWC Regnskabshåndbogen 2017 
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