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Tro og love-erklæring 

Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet 

denne rapport. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og rapporten eller væsentlige dele 

af den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng.  
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Forord 

Afhandlingen er udarbejdet af Andreas August Hansen & Mathias Rasmussen. Afhandlingen er 

skrevet i forbindelse med afslutningen af Cand. Merc. Aud studiet på Copenhagen Business School 

i 2020.  

 

Afhandlingen følger kravene fra studieordningen samt den godkendte specialkontrakt indgået 

med vejledere Hans-Christian Andersen. 

 

Denne afhandling omhandler konsekvenser af implementeringen af IFRS 16 i en række udvalgt 

virksomhed indenfor transportbranchen.   
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Abstract 

This thesis has been conducted in connection with, the completion of Cand. Merc. Aud at CBS. 

The purpose of the following thesis is, how the consequences by the implementation of the new 

International Financial Reporting Standard on leases, IFRS 16, will affect company’s in/at the 

transport industry.     

The configuration of the new standard, IFRS 16, takes-off by the large amount of criticism as the 

previous standard, IAS 17, has received. The criticism has primarily been about operating leases 

which not has being recognized in the balance sheet of the accountancy. Whit the new standard 

will all the lease agreements be recognized in the balance sheet, only whit few exceptions as low-

value assets and short-term leases. With IFRS 16, is it now possible to eliminate the criticism of IAS 

17.    

The structure of the dissertation starts with a theoretical review of the Conceptual Framework for 

Financial Reporting to form a theoretical overview. Subsequently, the main reasons for the 

preparation of IFRS 16 will be reviewed. 

Next, IFRS 16 and IAS 17 will be discussed, which will create an overview of similarities and 

differences between IAS 17 and IFRS 16, so there can be made a comparative analysis.       

The thesis analyses three companies in the transport industry which are A.P. Møller Mærsk, DSV 

and Lufthansa. The analysis of the companies shows how the accounting gets affected by IFRS 16 

and there will be an assessment.  

 

Finally, there will be a discussion about the opportunities to circumvent IFRS 16 and an 

assessment about which circumstance in IFRS 16 there can be unclear and with subjective 

assessment and which impact it will have? 
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1.1. Problembeskrivelse  

1.2. Problemfelt  

I de senere år er erhvervsmæssig leasing blevet mere og mere attraktivt, og flere virksomheder 

benytter sig efterhånden af muligheden for leasing frem for at købe. Således fremgår dette ud fra 

Brancheorganisationen Finans og Leasing, som hvert år oplyser værdien af leasingkontrakter 

indgået i året. Det fremgår af deres medlemmers nysalg af leasingkontrakter fra år. 2009 til år. 

2018 er steget fra 25.578 mio. kr. til 46.625 mio. kr., svarende til en stigning på 82,28% (Finans & 

Leasing). Dette underbygger, at leasing stadig bliver en mere og mere eftertragtet mulighed til at 

finansiere driften på hos virksomhederne. Implementeringen af IFRS 16 er ligeledes den standard, 

som har haft den største indflydelse på regnskabstallene. Implementeringen rammer en række 

centrale nøgletal såsom EBIT/EBITDA, nettogæld, balancesum, størrelsen af langfristede aktiver, 

størrelsen af rentebærende gæld og soliditet. Ydermere kan egenkapitalen ligeledes blive påvirket 

(Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S). At IFRS 16 påvirker en så stor den del af 

nøgletallene i regnskabet generelt, medfører at standarden er særdeles relevant at arbejde med.    

 

IAS 17 er blevet kritiseret meget for ikke at varetage regnskabsbrugernes behov. Dette skyldes, at 

IAS 17 ikke har givet en troværdig præsentation af de leasingkontrakter der haves, som følge af 

måden hvorpå operationelle leasingaftale præsenteres og indregnes på. Dette giver problemer ift. 

sammenligningsheden mellem virksomheder som, i sidste ende, skader regnskabsbrugerne. Denne 

kritik var startskuddet til udformningen af IFRS 16. Denne kritik er interessant at undersøge hvortil 

at ISAB, Discussion Paper DP/2009/1 vil blive inddraget i afhandlingen til undersøgelse.   

 

Der har, i forbindelse med den nye standard, været en del forskellige holdninger til hvorledes 

virksomhederne skulle skildre IFRS 16 som positiv eller negativt. Dette er blandt andet også én af 

grundene til, at regnskabsstandarden er relevant af tages afsæt i, da denne tydeligvis medføre en 

påvirkning set ud fra et ressourcemæssigt og økonomisk perspektiv (Tang Lassen, K). Ligeledes er 

det nu også muligt at se den konkrete udvikling i virksomhedernes nøgletal ifm. implementeringen 

af IFRS 16. Hvilket giver os mulighed for at behandle samt analyser nøgletal og vurdere på effekten 

af IFRS 16. Det generelle formål med indførslen af IFRS 16 har været, at alle leasingaktiverne samt 



 
 

15 af 163 

forpligtelserne skal indregnes i virksomhedens balance. Det er derfor interessant at undersøge den 

effekt IFRS 16 har på virksomhedernes regnskaber. Eftersom at transportbranchen i stor stil 

benytter sig af leasingkontrakter vil implementering af IFRS 16 i stor grad påvirke disse. Derfor 

udvælges denne branche til undersøgelse i denne afhandling.       

  

Virksomhederne som er udvalgt til nærmere undersøgelse er; A.P. Møller Mærsk, DSV samt 

Lufthansa. Disse er udvalgt grundet deres størrelser som aktører i transportbranchen. Desuden 

spiller virksomhederne en stor rolle, både i dansk og udenlandsk økonomi.   

 

Det fremgår af de seneste årsrapporter, at IFRS 16 har haft en væsentlig indflydelse på de tre 

virksomheders regnskabstal jf. Mærsk Annual Report 2018 & Interim Report Q1 2019 (Interim 

Report Q1 2019 - A.P. Møller Mærsk) (Annual Report 2018 - A.P. Møller Mærsk.). Dette gør det 

muligt at undersøge effekten af IFRS 16 vs. IAS 17, hvilket også vil blive taget under afhandlingen.      

 

1.3. Problemformulering  

Med udgangspunkt i overstående problemfelt opstilles afhandlingens hovedspørgsmål.    

 

Hvilke konsekvenser har implementeringen af IFRS 16 for transportbranchen? 

 

Overstående problemformuleringen underbygges af 6 underspørgsmål, som har til formål at lede 

vejen hen mod konklusionen på selve problemformuleringen. De omtalte underspørgsmål fremgår 

af nedstående afsnit. 

o Hvad indeholder den regnskabsmæssige begrebsramme efter IFRS?  

o Væsentligste årsager til udarbejdelsen af IFRS 16?   

o Komparativ analyse mellem IAS 17 & IFRS 16.   

o Nøgletalsberegning samt analyse af A.P. Møller Mærsk, DSV samt Lufthansa.  

o Diskuter hvilke af de analyserede virksomheder der er hårdest påvirket som følge af IFRS 

16. Vurder desuden konsekvenserne af IFRS 16 for A.P. Møller Mærsk, DSV og Lufthansa.  
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o Diskussion: Hvilke muligheder er der for at omgås IFRS 16?   

o Vurdere hvilke forhold i IFRS 16 kan være uklare og behæftet med subjektive 

vurderinger og hvilken påvirkning kan det få?  

 

1.4. Målgruppe  

Afhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af Cand. Merc. Aud. studiet på 

Copenhagen Business School.   

Dette speciale henvender sig i første omgang til de formelle modtagere. Herudover henvender 

specialet sig ligeledes til personer med interesse indenfor dybdegående problemstillinger indenfor 

det økonomiske perspektiv.  

Specialet tager udgangspunkt i regnskabsstandarden IFRS 16 og dens implementering på 

konglomeraterne A.P. Møller Mærsk, DSV samt Lufthansa. Ydermere vil specialet belyse hvorledes 

disses regnskaber bliver påvirker af IFRS 16, muligheden om at omgås IFRS 16 samt spørgsmålet 

om forhold der er behæftet med subjektive vurderinger og dennes påvirkning.   

 

Det er således en forudsætning at, læseren af specialet har et grundlæggende kendskab til 

standarden IFRS 16, regnskabsdefinitioner, regnskabsreguleringer samt begreber.      

 

1.5. Afgræsning  

Følgende afsnit omhandler afhandlingens afgræsning. Afgræsning er medtaget for således at 

kunne præcisere besvarelsen af den valgte problemformulering samt formå begrænse 

afhandlingens omfang således at der medtages det relevante (Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P, 

side 128).     

 

Afhandlingen har fokus på implementeringen af IFRS 16 og dens indvirkning på udvalgte 

virksomheder indenfor transportbranchen. Målet med afhandlingen er både at påvise hvilke 

betydning implementeringen af den nye regnskabsstandard, IFRS 16, har haft for de udvalgt 

virksomheder samt ønskes der, at aflede hvorledes mulighederne er for at man kan og om man vil 

omgås IFRS 16. For at kunne besvare dette er det en forudsætning, at få et grundlæggende 

kenskab til både nuværende standard, IFRS 16, samt den tidligere regnskabsstandard, IAS 17.  
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Af behandlingen af regnskabsstandarden anvendes IFRS standarder samt tidligere IAS 17 hvortil, at 

der gennem afhandling vil være afgrænset fra FAS 13 jf. FASB. Dette begrundes med at de udvalgt 

virksomheder alle er børsnotede selskaber i Europa, som dermed anvender IFRS regelsæt samt 

standarder.  

 

Gennem afhandlingen vil primær fokus være leasingtagerens regnskab og dermed udelades 

betydningerne for leasinggiver, idet implementeringen af IFRS 16 vurderes til ikke at have den 

største effekt på leasinggiveres regnskab.             

 

De skattemæssige forhold, som medfølges af implementeringen af IFRS 16, vil der gennem 

afhandlingen afgrænses. Skat undlades idet udgangspunktet for afhandlingen bygger på en 

regnskabsmæssige undren. 

 

Momsmæssige forhold medtages ikke. Dette skyldes, at dette forhold ikke indgår af afhandlingens 

fokusområde, hvortil dette ikke har relevans ift. besvarelsen af afhandlingens 

problemformuleringen.       

 

I nøgletalsanalysen vil primær fokus være at analyser på effekten af IFRS 16 på virksomhedernes 

balance og resultatopgørelse. Afhandling vil dermed ikke inddrage pengestrømsopgørelsen og der 

afgrænses fra denne.    

 

1.5.1. Afgræsning af branche  

Udvælgelsen af transportbranchen bygger på data af Effects Analysis udført af International 

Financial Reporting Standard, som blev udformet januar 2016. Formålet med denne analyse har 

været at belyse hvor omfattende leasing er, og hvilke brancher hvori operationelle 

leasingkontrakter er mest populært, er benytte som virksomhed. IFRS har af deres analyse været 

ude og fortage stikprøve på 1.022 børsnotede virksomhed om brugen af operationelle 

leasingkontrakter. Konklusion er, at brancher såsom flyindustrien, retailers, shipping og transport 

er de brancher hvor denne form for leasingkontrakter var mest benyttet. Dermed er der 

incitament for, at netop disse brancher, vil være dem som bliver hårdest ramt af 
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implementeringen af IFRS 16, hvortil transportbranchen ønskes analyseret samt nærmere 

undersøgelse gennem denne afhandling (Effects Analysis: IFRS 16 Leases., side 16.).          
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2.1 Metodiske tilgang   

Af nedenstående afsnit vil der blive redegjort for metode. Metoden medtages for at sikre, at der 

sker en hensigtsmæssig sammenkobling mellem afhandlingens teoretiske niveau og det empiriske 

niveau der sammen sikre den mest optimale fremgangmåde til at besvare problemformuleringen 

(Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., side 224). 

 

Afhandlingens primært formål bygger på IFRS 16 og dens regnskabsmæssige effekt. Der 

undersøges hvorledes IFRS 16 påvirker udvalgte virksomheder i transportbranchen, som vil 

besvares gennem et deduktiv metodevalg.   

 

Måden hvorpå den deduktive metode benyttes på gennem afhandlingen er, at der i de første 

afsnit vil opbygges en teoretisk forforståelse af IFRS 16 og IAS 17, med formål at benytte denne 

teoretisk forforståelse senere hen i analysen af udvalgte virksomheder. Ud fra analysen samt den 

tillærte teoretiske forståelse vil dette udgøre viden til at vurdere samt konkludere på 

hovedspørgsmålet i afhandlingen.    

 

Det teoretiske grundlag vil blive behandlet som første led af afhandlingen og gøre afhandlingen til 

et litteraturstudie. Det teoretiske grundlag vil behandles på bagrund af begrebsrammen efter IFRS 

samt gennemgang af den nuværende og foregående regnskabsstandard. Fokus vil befinde sig på 

faktorer af begrebsammen, som kan give leasingtageren negative og positive konsekvenser efter 

implementeringen af IFRS 16. Herefter vil afhandlingen redegøre for de væsentligste årsager, til 

udarbejdelsen af IFRS 16. Formålet med dette er at tilegne sig teoretisk viden. Dernæst vil 

redegørelse af hhv. IAS 17 samt IFRS 16 ske for at belyse standarderne. Denne belysning gør det 

muligt at foretage en empirisk analyse af standarderne.  

 

Med overstående gennemgang over den relevante empiri og teori er det muligt, at anvende denne 

ved en komparativ analyse af regnskabsstandarderne. Ved denne analyse er det muligt at belyse 

hvor regnskabsstandarderne adskiller sig fra hinanden. Efter denne gennemgang, vil det være 

muligt at analysere på årsregnskaber fra udvalgte virksomheder fra transportbranchen. Formålet 
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med denne analyse er at klarlægge hvilke konsekvenser implementeringen af IFRS 16 har haft på 

virksomhedernes regnskaber set i forhold til indregnet i henhold til den tidligere standard IAS 17.  

 

Efter at afhandlingen har behandlet teorien samt regnskabsmæssige betydning ved 

implementeringen af IFRS 16, er ønsket at tilkendegive hvilke konsekvenser der kan forventes at 

opstå for virksomhederne som følge af IFRS 16. Til sidst vil der fremgå, med afsæt i den opnåede 

teori, en vurdering og diskussion om hvorledes det er muligt, omgås IFRS 16 og hvilke forhold der 

kan være uklare og behæftet med subjektive vurderinger hvortil disse forhold vil blive vurderet.   

 

2.2.Kildekritik 

Gennem afhandlingen benyttes primær kilder, litterært materiale samt sekundær kilder. For at 

opnå en afhandling som bygge på retvisende kilder, er det en nødvendighed at være kildekritisk. 

Kilderne vurderes ud fra reliabilitet samt validiteten.    

 

2.2.1. Kildekritik af udvalgte kilder 

Af følgende afsnit er der behandlet udvalgte kilder med det formål, at forhold sig kritisk til egne 

kilder. Der vil blive set på kildens reliabilitet, validitet samt hvilket formål kilden bidrager med til 

afhandlingen (Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., side 52).       

 

2.2.1.1. PwC - En overskuelig introduktion til IFRS 16-standarden 

PricewaterhouseCoopers lavede i april 2018 en publikation omhandlende IFRS 16. Denne 

publikation omhandler deres fortolkning af den regnskabsmæssige behandling, af den nye 

standard. Da der er tale om en ny fortolkning af standarden er der ikke tale om den primær kilde. 

Dog vurderes det som værende en troværdi kilde som ligeledes bygger på uafhængighed. Det 

vurderes at PwC´ validitet og reliabilitet er høj.  

 

Grunden til, at netop denne kilde er medtage i afhandling, skyldes at den kan bidrage til forskelle 

mellem den nuværende og foregående leasingstandard. Ydemere giver publikationen en 

forståelse, på dansk, som kan behjælpelige forfatterne med at forstå sammenhæng, 

lovgivningerne mm.    
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2.2.1.2. Regnskaber: A.P. Møller Mærsk, DSV samt Lufthansa  

Regnskaberne fra de udvalgt virksomheder har til formål at agere som afhandlingens primært 

datagrundlag, til analysedelen. Regnskaberne er af objektiv form. Gældende for alle tre selskaber 

er der tale om regnskaber udarbejdet af statsautoriseret revisor og dermed også underskrevet af 

denne. Ud fra dette faktum vurderes der, at der ikke er fejl eller mangler i deres regnskaber. Den 

statsautoriseret revisor har som følge af sin position krav til at forblive uafhængighed og 

overholde visse etiske krav, hvilke er med til, at sikre påtegningerne og det samlede regnskab.  

 

Derfor vil der, gennem afhandlingen, ikke blive foretage en større kritisk gennemgang af 

datagrundlaget. Dermed vurderes, at der opnås en høj reliabilitet og validitetsgrad som følge af 

benyttelse af regnskaberne.          

 

2.2.1.3. Sekundært data: Artikler, Publikationer og øvrige data  

Generelt vil der gennem afhandling være benyttet artikler, publikationer samt øvrige data fundet 

primært på internettet. Ved denne slags data vil forfatterne have en mere kritisk tilgang til 

hvorledes dataene er relevante, dens reliabilitet samt validitetsgrad. Vurderingen vil dernæst 

foretages ud fra overstående faktorer, samt dataenes betydning i afhandlingen. 

 

Artiklen ”Leasing og Leasingkontrakt - Behov, kontrakten og faldgruber” skrevet af advokat 

Michella Friis Grome er medtaget for at skabe overblik over fordele og ulemper ved leasing. Dog er 

det vigtigt, som forfatter, at være kildekritik overfor denne slags artikler, og der må forventes en 

vis grad af usikkerhed omkring faktum. Forfatterne kan f.eks. have medtaget egne meninger og 

holdning, hvilket skader validiteten i artiklen. Det er dog vurderet, at denne artikel skaber værdi 

for afhandlingen.  

 

2.2.1.4. Litterært materiale: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder   

Til at tillære en forforståelse af IFRS 16 og IAS 17 er der benyttet litterært materiel. Bogen ” 

Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder” af Jan Fedders mf. er den som er benyttet i 

stor udstrækning. Validiteten af denne bog vurderes som værende høj begrundet, at alle 
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forfatterne er ankerendte som videnskabelige fagfolk på højt akademisk niveau. Ligeledes 

benyttes bogen som pensum på Cand. Merc. Aud studiet.         

 

2.3. Forkortelser 

Følgende forkortelser vil blive anvendt i afhandlingen: 

Forkortelse  Beskrivelse  

ÅRL Årsregnskabsloven 

IAS  International Accounting Standards  

IFRS  International Financial Reporting Standards  

IASB International Accounting Standards Board  

FASB Financial Accounting Standards Board 

 

2.4. Struktur  

Strukturen af afhandlingen er redegjort af nedstående afsnit. Tilmed fremgår afhandlingens 

designfigur vis formål er, at behjælpelige læseren med at danne en grafisk illustration af 

strukturen af afhandlingen.   

 

Det første kapital, kapital 1, indeholder afhandlingens problemfelt, problemformulering, 

målgruppe samt afgræsningen herunder afgræsningen til valget af transportbranchen. Kapitel 2 

omhandler afhandlingens metodiske tilgang herunder metode, kildekritik, designfigur samt 

forkortelser. Af kapital 3 redegøres for leasing generelt, formål, definition samt fordele og 

ulemper. Kapitel 4 indeholder den regnskabsmæssige begrebsramme efter IFRS 16, hertil 

indeholder kapitlet en introduktion samt redegørelse af begrebsrammens 8 niveauer. Kapitlet har 

til formål at besvare underspørgsmålet 1. Dernæst vil der af kapitel 5 indeholder de væsentligste 
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årsager til, at IFRS 16 er blevet udarbejdet. Fokus ligger på den mængde kritik den foregående 

leasingstandard har fået, i henhold til IASB’ Discussion Paper. Dette kapitel besvar underspørgsmål 

nr. 2. Besvarelsen af underspørgsmål nr. 2 muliggøres som følge af den analyseret kritik jf. IASB’ 

Discussion Paper samt redegørelsen af begrebsrammen. Kapitel 6 indeholder den komparative 

analyse mellem IAS 17 og IFRS 16. IAS 17 og IFRS 16 vil af dette kapital blive gennemgået for at 

tilvejebringe teori som skal bygge grundlaget for den komparative analyse. Kapitlet har til formål 

at besvare underspørgsmål nr. 3. Af kapitel 7 vil nøgletalsanalysen af A.P. Møller Mærsk, DSV og 

Lufthansa med formålet at besvare hhv. underspørgsmål nr. 4 samt nr. 5. Der vil af kapitlet fremgå 

en vurdering af påvirkning som følge af IFRS 16 hvortil en diskussion omhandlende hårdeste 

påvirkning vil fremgå. Kapitel 8 indeholder diskussion af mulighederne for at omgås IFRS 16, 

hvortil der fremgår en vurdering af forhold i IFRS 16 som kan være uklare og behæftet med 

subjektive vurderinger og hvilken påvirkning disse har. Dette kapitel muliggør besvarelsen af 

underspørgsmål nr. 6. Af kapitel 9 fremgår afhandlingens konklusion, hvori besvarelsen af 

hovedspørgsmål samt de 6 underspørgsmål fremgår. Denne besvarelse bygger på den viden der 

gennem afhandlingen er tillært. Kapitel 10 indeholder afhandlingens afsluttende perspektivering.         

 

2.4.1 Designfigur 

Projektdesign er en grafisk illustration af afhandlingens udformning. Designfiguren er designet 

således at den følger afhandlingens underspørgsmål, som er opstillet i forbindelse med 

problemformuleringen, således at besvarelsen af hovedspørgsmål er muligt.  

Ved hjælp af nedstående designfigur bliver afhandlingen anskueliggjort overfor læseren og 

dermed skabes overblik.   
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Figur 1. Designfigur - Egen tilvirkning  
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3.1 Leasing  

3.2. Definitionen af leasing  

Man anser leasing som værende et direkte alternativ i forhold til at anskaffelse et aktiv gennem 

f.eks. kontantbetaling eller finansiering. Definitionen på leasing kan hentes direkte fra IFRS 16 

Appendix A: “A contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset (the 

underlying asset) for a period of time in exchange for consideration” (ISAB (2018), International 

Financial Reporting Standard 16 Leases, side A822). Oversat til dansk lyder definitionen: “En 

leasingaftale er en aftale, der overfører retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en 

periode mod at betale et vederlag” (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 12). 

Definitionen minder således mere om en lejeaftale frem for en direkte anskaffelse af et specifikt 

aktiv. Dog kan lejeaftale og en leasingaftale ikke sammenlignes idet, at ved leasingaftaler 

anbringes vedligeholdelsesforpligtelserne hos leasingtageren hvorimod 

vedligeholdelsesforpligtelserne ved leje hviler hos lejeudbyderen. Dermed minder leasing mere 

om en finansieringstype frem for udlejning samt leje af et aktiv.  

Definition af leasing indeholder nogle specifikke elementer. Disse elementer er essensen af 

betydningerne leasing og hvad der ligger bag definitionen. Disse elementer vil blive uddybet i 

nedenstående. Det omhandler: periode, vederlag, leasingaftale, identificere aktiv samt at 

kontrollere brugen.  

Periode er en essentiel del af definitionen på leasing. Definitionen bygger på, at der er en bestemt 

tidsperiode hvori leasingtageren har brugsrettet over aktivet. Horisonten på tidsperioden kan 

svinge alt efter hvilket slags aktiv der er tale om.     

 

Vederlag fremgå som en del af definitionen. Vederlag skal forstås således at leasingtageren 

forpligter sig til at betale et fast vederlag for dermed at få brugsret over aktivet (Vederlag – hvad 

er et vederlag?).     

  

Leasingaftale. Af definitionen fremgår, at der skal være en leasingaftale for at definitionen på 

leasing er opfyldt. En leasingaftale er vigtig, da der forefindes mange forskellige typer af leasing og 
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med en leasingaftale fastslå man hvilken leasingtype der benyttes i aftalen mellem parterne 

(Leasing – hvad er leasing?).    

 

Identificeret aktiv. At et aktiv er identificerebart betyder, at der er tale om et specifikt aktiv. Dette 

er ydermere en essentiel del af definitionen af leasing. At det er et bestemt aktiv, er ligeledes også 

et af de to elementer der skal være opfyldt for, at der er tale om en leasingkontrakt. En måde, at 

kunne identificere et aktiv er, f.eks. at stelnummeret skal fremgå af leasingaftalen (Aktiv - hvad er 

et aktiv?).           

 

Kontrollere brugen, skal forstås i den sammenhæng, at når virksomheden leaser et aktiv så 

overtager virksomheden brugsrettet hvorimod at ejendomsretten fortsat ligger hos 

leasingudbyderen.   

      

3.3. Leasing og dens formål   

Formålet med leasing indeholder flere elementer som alle gør sig gældende. Det mest gængse 

formål for at vælge leasing frem for andre finansieringsmuligheder er likviditetsfordelen. Dette er 

dog primært på den korte bane da det oftest kan betale sig økonomiske at købe aktivet.  

 

Foruden likviditetsfordelen, har leasing også den fordel at give overblik over virksomhedernes 

budgetter. Ved leasing benyttes ofte serviceaftale hvilket medfører at der sjældent opstår uventet 

omkostninger.  

 

Et andet formål ved benyttelse af leasing er ofte, at leasing medvirker at aktiverne løbende bliver 

erstattet af nye. En løbende leasingaftale sørger for, at driftsmidlerne i virksomhederne forbliver 

produktive hvilket medfører et mere troværdigt driftsmiddel og ydermere et forbedret flow i 

virksomhedens drift.                    

 

3.4. Fordele og ulemper ved leasing  

Af nedstående afsnit fremgå hvilke fordele og ulemper der forekommer ved leasing af et aktiv. 
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En af de største fordele ved at vælge at lease et aktiv, fremfor at købe, er, som tidligere berørt, at 

likviditetspresset begrænses. Man undgår altså at binde store mængder likviditet og kapital i 

aktiverne, men derimod fordele betaling over leasingperiode (Friis Grome, M.). Man har den fulde 

brugsret over aktivet i perioden samt leasingydelserne er fuldt fradragsberettigede for 

leasingtager (Ibid). Ydermere er de omkostninger som leasingtager får gennem leasingkontrakten 

kendt, hvilket betyder at der ikke pludseligt opstår uventet omkostninger som kan gå ind og presse 

likviditeten. Generelt er fordelen ved leasing at virksomheden har nemmer ved at budgettere 

deres likviditet, da der er overblik over omkostningerne (Ibid).    

Leasing er naturligvis ikke udelukkende fordelagtigt for virksomheden. Én ulemper ved, at indgår i 

en leasingkontrakt er at denne form for kontrakt er mindre fleksibel fremfor at købe aktivet. Da 

virksomheden, i de fleste tilfælde, er låst fast (uopsigelig) i leasingperioden hvorimod hvis 

virksomheden havde købt aktivet kunne dette sælges eller beholdes efter ønske og behov. 

Ydermere afskrives der ikke samt hvis der er behov for specialtilpasninger af aktivet, så kræver det 

leasinggiverens accept (Ibid).  

Ved vurderingen af, hvorvidt leasing er positivt eller negativt, afhænger denne vurdering i høj grad 

af den enkelte situation ved den enkelte virksomhed, da der både er nævneværdige fordele og 

ulemper ved at lease og indgå i en leasingkontrakt.   
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4.1. den regnskabsmæssige begrebsramme efter IFRS 

4.2. Introduktion til begrebsrammen  

FASB har i perioden fra 1978 til 1985 udviklede begrebsrammens generelle struktur på baggrund 

af et omfattende forskningsprojekt, som efterfølgende har dannet grundlag for IASB’s 

begrebsramme ”Conceptual Framework for Financial Reporting” i 1989 samt årsregnskabslovens 

begrebsramme i 2001. Man kan betragte begrebsrammen som ”den finansielle rapporterings 

grundlov”, hvor begrebsrammen har formålet, at fastsætte de principper for information som skal 

være gældende ved et regnskab aflagt efter IFRS (O.Elling, J., Kyhnauv-Andersen, C., Kyhnauv-

Andersen, H. & Kyhnauv-Andersen, P, side 215-216). Begrebsrammen har med dens seneste 

opdatering, marts 2018, defineret bl.a. aktiver samt forpligtelser, indskrevet retningslinjer for 

måling mm.        

Begrebsrammen indeholder i alt 8 niveauer. Niveau 1 og 2 omhandler målsætningen; formålet 

med regnskabsaflæggelsen samt de kvalitative egenskaber, hvortil niveau 3 til 8 omhandler 

regnskabsrapport, elementerne, indregningskriterier, måling, præsentation samt 

kapitalvedligeholdelse.                   

4.3. Oversigt over begrebsrammen  

Målsætning:  

• Niveau 1: Formål med regnskabsaflæggelse    

• Niveau 2: Kvalitative egenskaber    

Målsystem:  

• Niveau 3: Regnskabsrapport og den rapporterende virksomhed 

• Niveau 4 Elementer i regnskabsrapporten  

• Niveau 5 Indregningskriterier   

• Niveau 6 Måling  

• Niveau 7 Præsentation  

• Niveau 8 Kapitalvedligeholdelse  
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4.3.1. Niveau 1: Formål med regnskabsaflæggelse 

Dette niveau omhandler regnskabsbrugernes informationsbehov samt formålet med 

regnskabsaflæggelsen. Det er primært kapitalindskydere såsom potentielle investorer, långivere 

samt andre kreditorer, som aflægger regnskaber efter IASB’s standarder. Investorernes beslutning 

afhænger af deres forventninger til afkast. Forventningerne bygger på deres vurdering af 

størrelsen på beløbet, timingen, hvor stor grad af usikkerhed der er ved fremtidens 

pengestrømme samt vurdering af ledelsens forvaltning af ressourcerne (IASB 2018, side 8, afsnit 

1.3). Interessenterne har behov for disse oplysninger for således at kunne foretage vurderinger af 

bl.a. deres beholdning af kapitalandel samt gældsinstrumenter, kreditvurdering i form af yde eller 

afvikle kredit og deres evne til at påvirke ledelsens handlinger og således påvirke brugen af 

virksomhedens økonomiske ressourcer (Ibid, afsnit 1.2).  

 

Generelt har de individuelle brugere forskellige informationsbehov og ønsker. Hvortil bestyrelsen, 

i den forbindelse, forsøger at opfylde behovene hos det maksimale antal brugere (IASB 2018, side 

9, afsnit 1.8). 

 

Årsrapporter er i bred udstrækning baseret på skøn, vurdering samt modeller snarere end præcise 

skildringer. Begrebsrammen fastlægger de regnskabsmæssige skøn, som ligger til grunde for 

udarbejdelsen af årsrapporten. Visionen med begrebsrammen har ikke været, at den skulle 

opfyldes til fulde, men at den skal bruges til at etablere konkrete regnskabsmæssige retningslinjer, 

for hvorpå man på længere sigt skal forstå, acceptere og implementere nye måde at analysere 

transaktioner og andre begivenheder på (IASB 2018, side 9, afsnit 1.11).   

 

4.3.1.1. Økonomiske ressourcer og krav  

Oplysninger omkring virksomhedens økonomiske ressourcer og krav, kan hjælpe 

regnskabsbrugerne med at identificere virksomhedens finansielle styrker og svagheder. Disse 

oplysninger kan hjælpe brugeren med at vurdere likviditet og solvens, dens behov for yderligere 

finansiering, og sandsynligheden for at de opnår denne finansiering. Denne information kan 

ligeledes hjælpe brugeren med at vurdere ledelsens forvaltning af virksomhedens økonomiske 

ressourcer (IASB 2018, side 10, afsnit 1.13).   
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Forskellige typer af økonomiske ressourcer påvirker en brugers vurdering af virksomhedens 

fremtidige pengestrøm. Nogle pengestrømme skyldes direkte eksisterende økonomiske ressourcer 

såsom markedsføring af vare eller tjenesteydelse til kunde.  

 

4.3.1.2. Ændringer i økonomiske ressourcer og fordringer  

Sker der ændringer i virksomhedens økonomiske ressourcer og krav skyldes dette ofte ændring af 

virksomhedens økonomiske resultat eller transaktioner såsom udstedelse af gæld- og 

egenkapitalinstrumenter. For at brugeren kan forudsige fremtidige nettopengestrømme og 

foretage en vurdering af denne skal brugeren kunne identificere disse to typer ændringer (IASB 

2018, side 10, afsnit 1.15).  

 

Oplysninger omkring årsresultatet er med for at behjælpe regnskabsbrugerne med at forstå det 

afkast, som virksomheden, på baggrund af sine ressourcer, har genereret. Oplysninger omkring 

afkastet kan hjælper brugerne med at vurdere ledelsens evne til at forvalte virksomhedens 

økonomiske ressourcer. Oplysninger omkring komponenterne og foranderligheden i afkastet, er 

essentielt i forbindelse med vurdering af usikkerheden om af fremtidens pengestrømme. 

Resultatet af tidligere årsregnskaber, og i forbindelse hermed ledelsen forvaltning af de 

økonomiske ressourcer, er relevant til at forudsige fremtidens afkast af virksomhedens 

økonomiske ressourcer (IASB 2018, side 10, afsnit 1.16).     

 

4.3.1.3. Finansielle resultater afspejlet i periodiseringsprincippet  

Periodiseringsprincippet bruges til at få præsenteret én pågældende transaktion i den periode, 

hvor transaktionen opstår, frem for i den periode, hvor det påvirker pengestrømmene i 

virksomheden. Dette giver bedre grundlag for at vurdere virksomhedens tidligere og fremtidige 

resultater end oplysninger udelukkende indeholder ind- og udbetalinger i den pågældende 

periode (IASB 2018, side 10, afsnit 1.17).   

 

Oplysninger omkring virksomhedens finansielle resultat afspejles af ændringer i dens økonomiske 

ressourcer og krav. Dette er brugbart i forhold til vurderingen af virksomhedens tidligere og 
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fremtidig evne til at genere nettotilstrømninger af pengestrømme (IASB 2018, side 11, afsnit 1.18). 

Oplysninger om det finansielle resultat i en periode kan også angive, i hvilket omfang, 

begivenheder som ændringer i markedsprisen eller rentesatser er steget eller faldet. Dette vil 

påvirke virksomhedens evne til, at generere nettotilstrømninger af pengestrømme (IASB 2018, 

side 11, afsnit 1.19).  

 

4.3.1.4. Finansielle resultater afspejlet ved tidligere pengestrømme 

I forbindelse med vurdering af virksomhedens evne til at generere fremtidige nettotilstrømninger 

og ledelsens evne til at forvalte virksomhedens økonomiske ressourcer, kan informationer 

omkring en forudgående periode være brugbar. Disse oplysninger angiver, hvordan virksomheden 

opnår og bruger midlerne, herunder oplysninger om låntagning og tilbagebetaling af gæld, 

kontantudbytte eller andre kontante udlodninger til investorer som alle kan påvirke 

virksomhedens likviditet eller solvens (IASB 2018, side 11, afsnit 1.20).   

 

4.3.2. Niveau 2: Kvalitative egenskaber    

Dette niveau omhandler de kvalitative egenskaber. Dette afsnit identificere de typer oplysninger 

der sandsynligvis vil være mest nyttig for de eksisterende og potentielle investorer, långivere samt 

andre kreditorer i forbindelse med beslutningstagen. (IASB 2018, side 14, afsnit 2.1).   

Årsregnskabet indeholder oplysninger om virksomhedens økonomiske ressourcer, fordringer mod 

virksomheden og eventuelle transaktioner eller andre begivenheder, som har en effekt på disse 

ressourcer og fordringer. Nogle årsrapporter indeholder ligeledes forklarende materiale om 

ledelsens forventninger og strategier for virksomhedens fremtid (IASB 2018, side 14, afsnit 2.2).   

 

Begrebsrammen indeholder to grundlæggende kvalitative egenskaber. Disse to består af relevans 

samt validitet, som skal være tilstede for at der kan skabes nytteværdi (IASB 2018 side 14, afsnit 

2.4). Informationen skal dermed have en højere nytteværdi end omkostninger forbundet med 

fremskafning af informationen, og dette vil dermed være den bedste kombination af relevans og 

validitet. Se nedstående figur, som vil blive gennemgået.          
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Figur 2. Kvalitative egenskaber - Egen tilvirkning  

 

4.3.2.1. Relevans  

Relevans finansielle information omhandler al den information som er med til at gøre en 

beslutningsforskel for regnskabsbrugeren. Informationer skal være i stand til at medvirke til 

regnskabsbrugerens beslutning, selvom brugeren ikke gør brug af informationen eller allerede er 

blevet bekendt med denne fra andre kilder (IASB 2018, s.14, afsnit 2.6). 

Relevante finansielle informationer kan gøre en forskel for beslutningstageren hvis informationen 

enten har en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele (IASB 2018, s.14, afsnit 2.7).  

 

Prognoseværdi         
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Prognoseværdi er relevant for regnskabsbrugeren hvis informationen kan give input til processer, 

der anvendes til at forudsige de fremtidige resultater (IASB 2018, s.14-15, afsnit 2.8). 

Prognoseværdi er ikke en værdi der i sig selv forudsiger fremtidens resultater (Ibid.). 

  

Bekræftelsesværdi  

Relevante finansielle informationer har en bekræftelsesværdi hvis informationen gør det muligt at 

kunne be- eller afkræfte tidligere forventninger. Informationen kan yderligere være med til at 

påvirke og ændre disse forventninger (IASB 2018, s.15, afsnit 2.9).      

 

Prognoseværdi og bekræftelsesværdi er indbyrdes forbundet med hinanden. Informationer 

omkring omsætningen for indeværende år kan blive brugt til at forudsige den fremtidige udvikling 

i omsætningen. Tidligere forudsigelser kan inddrages til forudsigelse af indtægter for det 

kommende år (IASB 2018, s.15, afsnit 2.10).  

 

Væsentlighed  

Oplysninger er væsentlige når dens udeladelse eller ukorrekte indregning påvirker beslutningen 

hos regnskabsbrugeren (IASB 2018, s.15, afsnit 2.11).   

 

4.3.2.2. Validitet  

Årsrapporter repræsenterer økonomiske begivenheder i ord og tal. Disse oplysninger skal ikke kun 

være relevante finansielle oplysninger, men de skal også være valide (IASB 2018, s.15, afsnit 2.12). 

 

For at en oplysning er valid, skal det bestræbes efter at opfylde følgende tre kriterier; fuldstændig, 

neutral samt fejlfri. Bestyrelsens mål er, at maksimere disse kvaliteter i vidt muligt omfang ((IASB 

2018, s.15, afsnit 2.13).  

  

Fuldstændig 

Er et relativt begreb, da alt den information der ønskes, ikke kan fremgå af den finansielle 

rapportering. Den mængde information som der fremgår, skal dermed kunne dække brugerens 

behov til at kunne træffe en rationel beslutning (IASB 2018, s. 15, afsnit 2.14).  
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Neutral  

Skal sikre at den finansielle rapportering bibeholde sin neutralitet uden subjektiv indvirkning 

således, at brugernes information ikke bliver påvirket af ledelsens offentliggørelse af f.eks. 

optimistiske regnskaber. Kriteriet skal bidrage til at resultater ikke bliver påvirket hvilket dermed 

vil øge regnskabets validitet (IASB 2018, s. 16, afsnit 2.15).  

 

Fejlfri  

Kvalitativ egenskab da stor del af aktiviteten foregår under usikkerhed og skøn. Målet er at 

præsentere information fejlfrit da reel økonomiske information ellers ikke er valid (IASB 2018, s. 

16, afsnit 2.16).    

 

4.3.2.3. Anvendelse af de forstærkende kvalitative egenskaber  

De kvalitative egenskaber kan forstærkes gennem fire kvalitative egenskaber; sammenlignelighed, 

verificerbarhed, rettidighed samt forståelighed. De fire kvalitative egenskaber kan supplere de 

grundlæggende kvalitative egenskaber for dermed at opnå en øget beslutningsnytte for 

regnskabsbrugerne (IASB 2018, s. 17, afsnit 2.23).  

 

Sammenlignelighed 

For at kunne skabe nytte af virksomhedernes finansielle rapportering, er det en væsentlig 

forudsætning at disse kan sammenlignes virksomhederne imellem. Derudover kan der skabes 

nytte, hvis virksomhedens finansielle rapportering kan sammenlignes med tidligere rapporteringer 

i den pågældende virksomhed (IASB 2018, s. 17, afsnit 2.24). 

En vis grad af sammenlignelighed vil sandsynlighed opnås ved at opfylde de grundlæggende 

kvalitative egenskaber (IASB 2018, s. 18, afsnit 2.28).    

 

Verificerbarhed 

Skal forsikre brugeren at informationer i den finansielle rapportering skaber validitet og bliver 

præsenteret korrekt. Verificerbarhed opnås, når uafhængige fagpersoner uafhængigt af hinanden 

opnår tilnærmelsesvise identiske resultater (IASB 2018, s. 18, afsnit 2.30). Verificering kan ske på 



 
 

35 af 163 

to måder; direkte eller indirekte. Direkte verificering sker ved direkte observationer såsom kontrol 

af lagerbeholdning, hvorimod indirekte sker ved kontrol af input til f.eks. model, formel eller lign. 

(IASB 2018, s. 18, afsnit 2.31).        

   

Rettidighed  

For at regnskabsbrugeren opnår relevant information er det nødvendigt, at denne står til rådighed 

forinden denne, bliver irrelevant. Generelt forældes informationens nytteværdi for 

regnskabsbrugeren over tid. Generelt anser begrebsrammen at informationens værdi vil falde i 

takt med alderen (IASB 2018, s. 18, afsnit 2.33).   

 

Forståelighed  

En information anses som værende forståelig, hvis den erfarne regnskabsbruger kan forstå og 

fortolke på indholdet af den finansielle rapport. Væsentlige informationer må ikke udelukkes 

uanset hvor komplekse denne er. Denne kompleksitet kan medføre, at rådgivning er nødvendig for 

at kunne forstå disse økonomiske aspekter (IASB 2018, s. 19, afsnit 2.36).  

 

4.3.2.4. Tærskelværdi 

Af ovenstående er det klargjort, hvilke krav der anses som værende nødvendige for 

regnskabsbrugerne til at kunne skabe en relevant og valid repræsentation af de finansielle 

rapporteringer således, at brugerne har bedst mulighed for at kunne tage det rigtige valg (IASB 

2018, s. 19, afsnit 2.41). Som fælles tærskelværdi for disse findes to; væsentlighed samt nytte 

større end omkostning.      

 

Væsentlighed 

Væsentlighed omhandler den information som har betydning for regnskabsbrugernes 

beslutninger. Væsentlighed er virksomhedsspecifikt.     

 

Tærskelværdierne for væsentligheden og nytte større end omkostninger bør være opfyldt.  

 

Nytte > omkostninger 
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Nytte større end omkostninger er den anden tærskelværdi, som skal sikre at virksomhedernes 

omkostninger forbundet med udarbejdelsen af regnskabsinformationer ikke overstiger 

nytteværdien for regnskabsbrugeren. Dette udspringer konkret af, at man inddeler virksomheder i 

regnskabsklasser fra A til D. Dette skal dermed sikre, at små virksomheders omkostninger 

forbundet med udarbejdelsen af finansielle rapporter ikke overstiger nytteværdien og omvendt 

sikrer det også, at store virksomheder ikke undlader informationer, som har nytteværdi for 

regnskabsbrugeren, da de kan tillade sig at bruge langt flere omkostninger på at få udarbejdet 

relevante og valide regnskabsinformationer.   

 

4.3.3. Niveau 3: Regnskabsrapport og den rapporterende virksomhed  

Dette niveau omhandler årsregnskabets overordnet formål og afgræsning af den rapporterende 

virksomhed.  

 

Årsregnskabets formål og omfang  

Formålet med årsregnskabet er at give finansielle oplysninger om den regnskabsaflæggende 

virksomheds aktiver, passiver, egenkapital indtægter samt udgifter. Formålet er også at 

regnskabsbrugerne har muligheden for at kunne vurdere fremtidige pengestrømme samt 

vurdering af ledelsens forvaltning af virksomhedens økonomiske ressourcer (IASB 2018, s. 22, 

afsnit 3.2).  

 

Regnskabsperiode 

Årsregnskabet udarbejdes for en specifik periode. Årsregnskabet indeholder bl.a. opgørelsen af 

virksomhedens aktiver, passiver, samt ikke balanceførte poster, som eksisterer i slutningen af 

regnskabsperioden. Derudover indeholder årsregnskabet virksomhedens driftsmæssige resultat, 

som består af periodens indtægter og udgifter.  

 

For at øge sammenligneligheden, gives der i årsregnskabet altid regnskabstal for mindst én af de 

foregående rapporteringsperioder. Disse informationer er ikke mulige at give i første 

regnskabsaflæggelse.  
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Hvis et aktiv eller en forpligtelse måles ved en anslået fremtidig pengestrøm, kan denne oplysning 

hjælpe regnskabsbrugeren med at forstå de rapporterede foranstaltninger (IASB 2018, s. 23, afsnit 

3.6).   

 

Årsregnskabet indeholder oplysninger om transaktioner og andre begivenheder, der er indtruffet 

efter regnskabsårets afslutning, hvis det gives, at oplysninger er nødvendige for at opfylde 

regnskabets mål (IASB 2018, s. 23, afsnit 3.7).   

 

Årsregnskabet udarbejdes normalt efter antagelse omkring at virksomheden vil fortsætte driften i 

en overskuelig fremtid. Det antages at virksomheden ikke har behov for yderligere likviditet (IASB 

2018, s. 23, afsnit 3.9).     

 

Den rapporterende virksomhed  

En regnskabsenhed er en virksomhed, der kræves eller vælger at udarbejde regnskab (IASB 2018, 

s. 24, afsnit 3.10). Hvis et moderselskab har bestemmende indflydelse over et datterselskab, skal 

der udarbejdes et konsolideret regnskab. Et konsolideret regnskab betyder, at der for 

virksomhederne som er underlagt bestemmende indflydelse fra et moderselskab skal udarbejdes 

et regnskab, som om at disse virksomheder udgjorde én samlede virksomhed (IASB 2018, s. 24, 

afsnit 3.11).   

 

Konsoliderede og ikke-konsoliderede regnskaber  

Koncernregnskabet skal indeholde oplysninger om modervirksomheden såvel som 

dattervirksomheden. Oplysninger omfatter koncernens aktiver, passiver, egenkapital, indtægter 

og udgifter som én samlede virksomhed. I det konsolideret regnskab er det endvidere essentielt at 

få korrigeret for koncerninterne transaktioner, da disse kan medvirke til manipulation af den 

finansielle situation i virksomheden. Det er derfor især vigtigt i forhold til investorernes og 

långiveres forventninger til fremtidige pengestrømme, at der bliver korrigeret herfor (IASB 2018, s. 

24, afsnit 3.15). Ukonsoliderede regnskaber har til formål at give oplysninger om 

modervirksomhedens aktiver, passiver, egenkapital, indtægter samt udgifter og ikke om 

datterselskabernes (IASB 2018, s. 25, afsnit 3.17).  



 
 

38 af 163 

Informationsbehovet hos eksisterende og potentielle investorer opfyldes typisk ikke ved 

ukonsoliderede regnskaber. Et ukonsolideret regnskab kan ikke træde i stedet for et konsolideret 

regnskab, hvis dette kræves udarbejdet grundet den bestemmende indflydelse. Et moderselskab 

kan dog blive påkrævet at udarbejde et ukonsolideret regnskab i forlængelse af det konsolideret 

regnskab (IASB 2018, s. 25, afsnit 3.18).  

 

4.3.4. Niveau 4: Elementer i regnskabsrapporten 

Niveau 4 omhandler definition af aktiver samt forpligtelser. 

 

Årsregnskabets elementer    

 Begrebsrammen er baseret på formueorienterede regnskabsteori. Af nedstående tabel fremgår 

definitioner af årsregnskabets centrale elementer.  

Hovedelementer i 

årsregnskabet:  

Definition (O.Elling, J., Kyhnauv-Andersen, C., Kyhnauv-Andersen, 

H. & Kyhnauv-Andersen, P., side 233) 

Aktiver  “Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele 

forventes at tilgå virksomheden.” 

Forpligtelser  “En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere 

begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af 

fremtidige økonomiske fordele” 

Egenkapital   “Egenkapital er den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra 

alle virksomhedens aktiver trækker alle dens forpligtelser” 

Indtægter  “Indtægter er stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i 

form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, 

som medfører vækst i egenkapitalen fra primo til ultimo — 

totalindkomsten måles som forskydningen i egenkapitalen bortset 

fra stigninger ved indskud fra ejere, jf. nedenfor.” 

Omkostninger 
“Omkostninger er fald i økonomiske fordele i regnskabs året i form 

afafgang eller værdiforringelse afaktiver eller påtagelse afforplig 
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telser, som medfører fald i egenkapitalen, bortset fra udlodninger til 

ejere.” 

Totalindkomst  “Ved totalindkomst forstås ændringen i en virksomheds egenkapital 

i løbet af en periode som følge af begivenheder og forhold, der ikke 

stammer fra transaktioner med ejerne. 

Totalindkomst baseres på nominel kapitalvedligeholdelse og 

omfatter alle ændringer i en virksomheds egenkapital, uanset om de 

er realiserede eller urealiserede. Ifølge Årsregnskabsloven § 56 

fremgår totalindkomst af § 56 i forbindelse med kravet om 

udarbejdelse af en separat egenkapitalnote, der viser samtlige 

bevægelser, og hvorfra de stammer.”  

Tabel 1. Årsregnskabets elementer - egen tilvirkning.  

 

4.3.4.1. Aktiv 

I relation til tabel 1´s definition af aktiver, er der to centrale begreber som herunder vil blive 

gennemgået og forklaret. De to begreber er; rettighed, potentiale til at skabe økonomiske fordele 

og kontrol.   

 

Rettighed 

Rettigheder der har potentiale til at skabe økonomiske fordele kan udspringe af mange forhold. 

Nedenfor uddybes hvilke eksempler på rettigheder som svarer til en andens parts forpligtelse og 

hvilke der ikke gør; 

 

• Rettigheder, som svarer til en andens parts forpligtelser 

o Ret til at modtage penge  

o Ret til at modtage vare eller tjenesteydelser  

o Ret til at udveksle økonomiske ressourcer med en anden part på gunstige 

vilkår.  
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o Ret til at drage fordel af en forpligtelse fra en anden part og dermed få 

denne part til at overføre en økonomisk ressource, hvis der indtræffer en 

bestemt usikker fremtidig begivenhed.   

• Rettigheder, der ikke svarer til en anden parts forpligtelse  

o Rettigheder til anlægsaktiver, såsom ejendomme, maskiner og andre 

driftsmidler. Sådanne rettigheder kan indebære brugsret eller ret til at drage 

fordel af restværdien ved et leaset aktiv.  

o Rettigheder til at benytte immaterielle aktiver (IASB 2018, s. 28, afsnit 4.6).  

 

Mange rettigheder er fastsat ved kontrakt, lovgivning eller anden lignende middel (IASB 2018, s. 

28, afsnit 4.7).   

 

Potentiale til at skabe økonomiske fordele  

En økonomiske ressource er en ret, der har potentiale til at skabe en økonomisk fordel. Det er dog 

ikke en nødvendighed, at potentialet er sikkert eller sandsynligt. Det er kun nødvendigt at retten 

allerede eksisterer, og at den i mindst én omstændighed vil give økonomiske fordele til 

virksomheden (IASB 2018, s. 30, afsnit 4.1.4).   

 

En økonomisk ressource kan opfylde kravet omkring rettigheder og derfor bliver indregnet som et 

aktiv, selvom sandsynligheden for, at den vil generere fremtidige pengestrømme, er lav. Den lave 

sandsynlighed for fremtidige pengestrømme, kan dog påvirke beslutningen omkring hvilke 

informationer, som skal gives omkring aktivet i rapporteringen. Dette indebærer også en vurdering 

af om aktivet bliver anerkendt som et aktiv og hvordan det er indregnet i årsregnskabet. (IASB S. 

30, afsnit 4.15). 

 

En økonomisk ressource kan give en enhed fordel, hvis denne f.eks. berettiges eller får mulighed 

for at aktivere:  

• En kontraktlig pengestrøm eller anden økonomiske ressource.  

• Udveksle økonomiske ressource med en anden part på gunstigt vilkår. 

• Producere pengestrømme eller undgå udgående pengestrøm ved f.eks. 
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o Anvendelse af den økonomiske ressourcer til at producere varer eller levere 

tjenesteydelser.  

o Anvendelse af den økonomiske ressource til at øge værdien af andre 

økonomiske ressourcer.  

o Leasing af den økonomiske ressource til en anden part.  

• Modtage likvider eller andre økonomiske ressourcer ved at frasælge den 

økonomiske ressource.  

• Nedbringe forpligtelser ved at overføre den økonomiske ressource (IASB S. 30, 

afsnit 4.16).  

 

Selv om en økonomisk ressources værdi udspringer fra dens potentiale til at generere fremtidig 

økonomiske fordele, så er den økonomisk ressource de tilstedeværende rettigheder og dermed 

skal de fremtidige økonomiske fordele som kan opnås ikke medtages (IASB S. 30, afsnit 4.17). 

 

Der er en tæt forbindelse mellem udgifter og erhvervelse af aktiver, disse er dog ikke altid 

sammenfaldende. Når en virksomhed pådrager sig udgifter, kan dette være en indikator på, at 

virksomheden har erhvervede sig ret til fremtidig økonomiske fordele, men dette er ikke et 

afgørende bevis for, at virksomheden har opnået et aktiv. På samme måde er manglen på 

relaterede udgifter ikke til hinder for opfyldelsen af definition af et aktiv (IASB S. 30, afsnit 4.18).  

  

4.3.4.2. Kontrol 

Kontrolelementet knytter en økonomiske ressource til en enhed. Vurderingen af om der findes 

kontrol, er med til at identificere den økonomiske ressource (IASB S. 31, afsnit 4.19).  

En virksomhed kontrollerer en økonomisk ressource, hvis den har den nuværende evne til at styre 

anvendelsen af den økonomiske ressource og dermed opnå de økonomiske fordele, der kan følge 

heraf. Kontrollen omfatter evnen til at forhindre andre parter i, at styre anvendelsen af den 

økonomiske ressource og dermed opnå den økonomiske fordel, der kan følge heraf. Det følger 

heraf, at hvis den ene part kontrollerer en økonomiske ressource, styre ingen anden part denne 

ressource (IASB S. 31, afsnit 4.20). Virksomheden har evnen til at dirigere brugen af den 

økonomiske ressource, hvis den har ret til at anvende den pågældende økonomiske ressource i 
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sine aktiviteter eller, hvis den kan tillade en anden virksomhed at bruge ressourcen i sine 

aktiviteter. (IASB S. 31, afsnit 4.21). Kontrollen med en økonomiske ressource skyldes normalt 

evnen til at håndhæve juridiske rettigheder. Imidlertid kan der også opstå kontrol, hvis en 

virksomhed har andre midler til at sikre, at den og ingen anden part har den nuværende evne til at 

styre anvendelsen af den økonomiske ressource og de opnået fordele, der kan følge heraf (IASB S. 

31, afsnit 4.22).  

Hvis en virksomhed skal styre en økonomisk ressource, skal de fremtidige økonomiske fordele ved 

denne ressource strømme til virksomheden enten direkte eller indirekte i stedet for til anden part 

(IASB S. 31, afsnit 4.23).  

 

4.3.4.3. Passiver 

I relation til tabel 1’s definition af passiver, er der 3 kriterier som skal være opfyldt for at et passiv 

eksisterer (IASB S. 32, afsnit 4.27). Disse 3 kriterier er; forpligtelse, overførsel af en økonomisk 

ressource samt nuværende forpligtelse som følge af tidligere begivenheder.  

 

Forpligtelse 

Det første kriterium for at der eksisterer et passiv er, at virksomheden har en forpligtelse. En 

forpligtelse er en pligt eller et ansvar, som en enhed ikke praktisk kan undgå. En forpligtelse er 

altid gældende over for en anden part. Den anden part kan være en person eller anden enhed 

(IASB S. 32, afsnit 4.29). Parten som har en forpligtelse, skal indregne denne blandt sine passiver 

og den anden part som har ret til at modtage en økonomisk ressource i forbindelse hermed, skal 

indregne et tilnærmelsesvis beløb. Der er ikke krav om at beløbene er indregnet identisk, eftersom 

den ene part kan indregne og måle en forpligtelse til et bestemt beløb, hvorimod en anden part 

kan indregne eller måle det til andet beløb. Det afhænger om standarderne som er brugt til 

indregningen (IASB S. 32, afsnit 4.30).   

 

Typisk fastsætter man forpligtelser gennem kontrakt, lovgivninger eller lignende midler således, at 

man kan retlig håndhæve den eller de parter, som de skylder. Hvis virksomheder bliver underlagt 

f.eks. lovmæssige forpligtelser, kaldes dette konstruktiv forpligtelse (IASB S. 32, afsnit 4.31). 

 



 
 

43 af 163 

I nogle situationer har virksomheder pligt til at videregive en økonomiske ressource betinget af en 

bestemt fremtidig handling, som virksomheden selv kan træffe. Denne forpligtelse kan opstå hvis 

virksomheden indtræder på nyt marked, nye brancher eller hvis de udøver bestemte handlinger jf. 

kontakt. I sådanne situationer vil virksomheden få en forpligtelse (IASB S. 32, afsnit 4.32).  

En konklusion er bygget på, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en årsrapport på et going 

concern grundlag. Dette indebærer ligeledes en konklusion om, at virksomhederne ikke har nogen 

praktisk evne til at undgå en forpligtelse ved at likvidere virksomheden (IASB S. 33, afsnit 4.33). 

Faktorer som anvendes til vurdering af om hvorvidt virksomheden har den praktiske evne til at 

undgå at overføre en økonomiske ressource, kan afhænge af arten af virksomhedernes pligt samt 

ansvar (IASB S. 33, afsnit 4.34).  

 

Overførsel af en økonomisk ressource 

Det andet kriterium for at der eksisterer et passiv er, at forpligtelsen overfører en økonomiske 

ressource. F.eks. optagelse af lån tilføjer likviditet til virksomheden, som indregnes blandt 

virksomhedens aktiver hvortil forpligtelsen udtrykker beløbet der skal tilbagebetales (IASB s. 33, 

afsnit 4.36). Forpligtelsen skal have potentiale til at kræve, at virksomheden overføre en 

økonomisk ressource til anden part. For at dette potentiale eksisterer behøver det ikke at være 

bestemt eller sandsynligt, at virksomheden er påkrævet at overføre en økonomisk ressource til en 

anden part. De kan f.eks. blive forlangt, at de først skal overføre en økonomisk ressource, hvis en 

specificeret fremtidig hændelse udspringer. Det er her blot krævet, at forpligtelsen allerede 

eksisterer samt at den ved mindst et forhold, vil kræve at enheden overfører en økonomisk 

ressource til anden part (IASB s. 33, afsnit 4.37). 

 

En forpligtelse kan opfylde definitionen på et passiv, selvom sandsynligheden for at der vil ske en 

overførsel af økonomiske ressourcer er lav. Sandsynligheden kan til gengæld påvirke beslutningen 

om hvilke informationer der skal gives og hvordan informationerne omkring passivet er. 

Derudover om passivet anerkendes som et passiv og hvordan det indregnes. (IASB s. 33, afsnit 

4.38)  

 

En forpligtelse til at overføre en økonomisk ressource kan være følgende: 
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• En forpligtelse til at overføre kontanter. 

• En forpligtelse til at leverer varer eller serviceydelser. 

• En forpligtelse til at udveksle økonomiske ressourcer med en anden part på favorable 

vilkår. En sådan forpligtelse inkluderer f.eks. en kontrakt med en fremtidig mulighed for at 

sælge en økonomisk ressource på vilkår som på indeværende tidspunkt er ugunstige eller 

en mulighed for at berettige en anden part til at købe en økonomisk ressource fra 

virksomheden.  

• Forpligtelser til at overføre en økonomisk ressource, hvis der indtræffer en bestemt usikker 

fremtidig begivenhed.  

• Forpligtelser til at udstede et finansielt instrument, hvis dette vil forpligte virksomheden til 

at overføre en økonomisk ressource (IASB s. 33, afsnit 4.39).  

 

I steder for at opfylde en forpligte til at overføre en økonomiske ressource til den part, som har ret 

til at modtage denne ressource, kan enheden nogle gange beslutte at: 

• Opfylde forpligtelsen ved at forhandle om en frigivelse fra forpligtelsen 

• Overføre forpligtelsen til tredjemand  

• Erstatte denne forpligtelse til at overføre en økonomisk ressource med en anden 

forpligtelse ved at indgå en ny transaktion (IASB s. 34, afsnit 4.40).  

o I disse ovenstående situationer har virksomheden pligt til at overføre en økonomisk 

ressource, indtil den har afviklet, overføre eller erstattet denne forpligtelse (IASB s. 

34, afsnit 4.41).  

 

Nuværende forpligtelse som følge af tidligere begivenheder   

Tredje kriterium for at der eksisterer et passiv, er at forpligtelsen er en aktuel forpligtelse, der 

eksisterer som følge af tidligere begivenheder (IASB s. 34, afsnit 4.42). Der foreligger kun en 

nuværende forpligtelse, som følge af tidligere begivenheder hvis:   

• Virksomheden har allerede opnået økonomiske fordele eller udøver en handling som har 

medført en forpligtelse. 

• som følge heraf vil eller kan virksomheden overføre en økonomisk ressource, som den 

ellers ikke ville have være nødsaget til at overføre (IASB s. 34, afsnit 4.43).  



 
 

45 af 163 

 

En nuværende forpligtelse kan eksistere selvom, at overførslen af den økonomiske ressourcer ikke 

bliver overført før engang i fremtiden. Et kontraktlig passiv som forpligter virksomheden til at 

betale penge, kan eksistere selvom der af kontrakten fremgår at forpligtelsen først forfalder på et 

tidspunkt ude i fremtiden. Det samme gør sig gældende, hvis der er tale om at virksomheden har 

forpligtet sig til at udføre arbejde for en anden part (IASB s. 34, afsnit 4.46). 

 

4.3.4.4. Aktiver og passiver  

Regnskabsenhed  

Regnskabsenheden er rettigheden eller gruppen af rettigheder, som forpligtelsen eller gruppen af 

forpligtelser eller gruppen af rettigheder og forpligtelser, som anerkendelseskriterierne og 

måleattributterne anvendes på (IASB s. 35, afsnit 4.48). 

 

Der vælges en regnskabsenhed for et aktiv eller en forpligtelse, når man overvejer, hvordan 

anerkendelseskriterier og målekoncepter vil gælde for den pågældende aktiv eller forpligtelse og 

for de dermed forbundne indtægter og udgifter (IASB s. 35, afsnit 4.49). Hvis en virksomhed 

overfører en del af et aktiv eller en del af en forpligtelse, kan regnskabsenheden ændres på det 

pågældende tidspunkt, således at den overførte komponent og den tilbageholdte komponent 

bliver separate kontoenheder (IASB s. 35, afsnit 4.50).  

Der udvælges en regnskabspost for at give brugeren nyttige informationer, hvilket indebære, at:  

• Informationer der gives om aktiver, passiver og omkring relateret indtægter og 

indkomst skal være relevant. Informationen kan være mere relevant, hvis 

rettigheder og forpligtelser behandles som en enkelt regnskabsenhed i stedet for at 

behandle dem særskilt. Eksempler på sådanne rettigheder og forpligtelser: 

o Umuligt eller usandsynligt for at være genstand for særskilt transaktion  

o Umuligt eller usandsynligt, at de udløber i forskellige mønstre.  

o Har lignende økonomiske karakteristika og risici. Vil dermed 

sandsynligvis have tilsvarende konsekvenser for beregningen af fremtidige 

pengestrømme. 
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o Bliver brugt sammen i forretningsaktiviteter gennemført af en virksomhed 

for at skabe pengestrømme og måles ved at referere til deres uafhængig 

estimeret fremtidige pengestrømme   

 

På samme måde som omkostninger begrænser andre beslutninger i regnskabsaflæggelse, 

begrænser det også valget af en regningsenhed. Ved udvælgelsen af en regningsenhed er det 

derfor vigtigt at overveje, om fordelene ved de oplysninger, der gives til regnskabsbrugere ved at 

vælge denne regningsenhed, kan begrunde omkostningerne ved at give og anvende disse 

oplysninger. Generelt stiger omkostningerne i forbindelse med indregning og måling af aktiver, 

passiver, indtægter og udgifter, efterhånden som regningsenhedens størrelse falder. Rettigheder 

eller forpligtelser, der følger af samme kilde, adskilles derfor kun, hvis de deraf følgende 

oplysninger er mere nyttige, og fordelene opvejer omkostningerne. 

Nogle gange opstår både rettigheder og forpligtelser fra samme kilde. F.eks. fastsætter nogle 

kontrakter både rettigheder og forpligtelser for hver af parterne. Hvis disse rettigheder og 

forpligtelser er indbyrdes afhængige og ikke kan adskilles, udgør de et enkelt uadskilleligt aktiv 

eller en enkelt forpligtelse og udgør derfor en enkelt regningsenhed. Det er f.eks. hvis rettigheder 

derimod kan adskilles fra forpligtelser, kan det undertiden være hensigtsmæssigt at adskille 

rettighederne adskilt fra forpligtelserne, hvilket resulterer i identifikation af et eller flere særskilte 

aktiver og passiver. I andre tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at gruppere separate 

rettigheder og forpligtelser i en enkelt regningsenhed, der behandler dem som et enkelt aktiv eller 

en enkelt forpligtelse (4.52-4.53).   

   

Indholdet af kontraktlige rettigheder og kontraktlige forpligtelser 

Vilkårene i en kontrakt skaber rettigheder og forpligtelser for en enhed, der er part i den 

pågældende kontrakt. For at repræsentere disse rettigheder og forpligtelser på en troværdig måde 

aflægger årsregnskabet rapport om deres indhold. I nogle tilfælde fremgår det af kontraktens 

retlige form, at de rettigheder og forpligtelser er væsentlige. I andre tilfælde kræver 

kontraktvilkårene eller en gruppe eller en række kontrakter en analyse for at identificere indholdet 

af rettigheder og forpligtelser (4.59). 
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4.3.5. Niveau 5 Indregningskriterier  

IASB har beskrevet i begrebsrammen, at hvis elementet, såsom et aktiv, en forpligtelse, 

egenkapital, indkomst eller udgifter, opfylder definitionen samt indregningskriteriet som er 

specificeret i henhold til begrebsrammen, kan selskabet medtage posten i deres årsregnskab 

(5,23-5.25).  

 

Af niveau 5 beskrives de kriterier der er for indregning af aktiver samt forpligtelser i 

årsregnskaberne. Der er ved revurderingen af begrebsrammen blevet ændret på 

indregningskriterier samt tilføjet en yderligere vejledning til hvorledes indregningen skal ophøre 

for elementerne ved hel eller delvis at fjerne det indregnede aktiv eller indregnet forpligtelse 

(5.26). Ophøringen vil typisk ske når elementet ikke længere opfylder definitionen af et aktiv eller 

en forpligtelse (definition jf. 5.26a samt 5.26b). De revurderede kriterie kræver, at der indregnes 

aktiver eller forpligtelser hvis en sådan indregning giver regnskabsbrugeren mere relevant 

information omkring elementet eller større sikkerhed af nøjagtighed af underliggende transaktion 

for således at påvirke den måleusikkerhed (skøn), der er forbundet med aktivet eller forpligtelsen 

eller af andre faktorer (5.12-5.18).      

 

Ved revurdering af begrebsrammen har IASB fjernet det tidligere indregningskriterie som byggede 

på, at virksomhederne skulle vurderes på, hvorvidt det var sandsynligt, at fremtidig økonomisk 

fordel ville tilgå eller afstå virksomheden i fremtiden. Med den opdateret begrebsramme fastsat, 

skal der nu kun indregnes hvis det er hensigtsmæssigt ud fra mere relevant viden af de enkle 

elementer samt validitet af den givende information forstærkes. Dette begrundes med, at målet er 

at tilvejebringe en større mænge oplysninger, til gavn for regnskabsbrugeren (5.19-5.23). Af 

begrebsrammen fremgår ligeledes situationer for indregning af et aktiv eller forpligtelse, som ikke 

skal medtages grundet manglende relevant information: 

·      at det er usikkert, om der findes et aktiv eller en forpligtelse eller at  

·      der findes et aktiv eller en forpligtelse, men sandsynligheden for en tilstrømning eller 

udstrømning af økonomiske fordele er lav (5.12, 5,15,5,16)  
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Tilstedeværelsen af en eller begge af de faktorer, der er beskrevet ovenfor, fører ikke automatisk 

til den konklusion, at de oplysninger, der gives ved anerkendelse, ikke er relevante. Desuden kan 

andre faktorer end dem, der er beskrevet også påvirke konklusionen. Det kan være en 

kombination af faktorer og ikke en enkelt faktor, der afgør, om anerkendelse giver relevante 

oplysninger. 

 

4.3.6. Niveau 6 Måling  

Dette niveau omhandler måling. Med den opdaterede begrebsramme indeholder denne nu, i 

højere grad, information omkring måling. De elementer som indgår i regnskabet, bliver 

klassificeret som en beløbsmæssig værdi. I forbindelse hermed kan der anvendes forskellige 

måleattributter til at indregne specifikke posters værdi. Der skelnes mellem historisk kostpris og 

dagsværdi (IASB s. 51, afsnit 6.1).  

I forbindelse med at give regnskabsbrugeren brugbare information, skal de enkelte 

regnskabsposters kvalitative karakteristika og nytteværdi ved at anvende de forskellige 

måleattributter inddrages. Disse overvejelser kan resultere i, at der anvendes forskellige 

måleattributter for forskelle aktiv- og passivposter samt ved indregning af indtægter og 

omkostninger. (IASB s. 51, afsnit 6.2). Regnskabet skal desuden indledes med en regnskabspraksis, 

som forklarer hvordan de forskellige poster er målt og indregnet.    

 

4.3.6.1. Kostpris 

Måling ved hjælp af historiske kostpriser giver monetære information omkring et aktiv, passiv og 

relateret udgifter eller indtægter. Disse informationer kan som minimum delvist afledes af prisen 

på transaktionen eller ved anden begivenhed hvormed det specifikke aktiv eller passiv er 

anskaffet. Den historiske kostpris tager, som måleattribut, ikke højde for ændringer i den aktuelle 

værdi bortset fra de afskrivninger som jf. regnskabspraksissen løbende foretages og dermed 

medvirker til værdiforringelse (IASB s. 51, afsnit 6.4). 

Oplysninger der gives ved måling af et aktiv eller forpligtelse til historisk kostpris, kan være 

relevante for regnskabsbrugeren. Eftersom historiske kostpriser som minimum delvist kan afledes 
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ud af prisen på transaktionen eller anden begivenhed, der resulterede i erhvervelsen af det 

pågældende aktiv eller pådragelse af forpligtelsen (IASB, s. 54, afsnit 6.24).  

4.3.6.2 Dagsværdi 

Dagsværdi afspejler hvordan en uafhængig markedsdeltager, på et marked som den pågældende 

virksomhed har adgang til, vil værdiansætte det pågældende aktiv eller passiv. Værdiansættelsen 

taget udgangspunkt i, at markedsdeltageren handler i dens økonomiske bedste interesse (IASB, s. 

53, afsnit 6.13). 

I nogle tilfælde kan dagsværdi fastsættes ved blot at observere priser i et aktivt marked. I andre 

tilfælde er det nødvendigt at beregne værdien indirekte ved brugen af f.eks. 

pengestrømsbaserede måleattributter, som afspejler nedstående forhold (IASB, s. 53, afsnit 6.14). 

4.3.6.2.1. Troværdig præsentation  

Når aktiver og forpligtelser er relateret, kan anvendelse af forskellige målegrundlag for disse 

aktiver og forpligtelser skabe en målingskonsekvens (regnskabsmæssig uoverensstemmelse). Hvis 

årsregnskaber indeholder mål om stridigheder, repræsenterer disse regnskaber muligvis ikke 

trofaste nogle aspekter af enhedens økonomiske stilling og økonomiske resultater. I nogle tilfælde 

kan det at bruge det samme målegrundlag for tilknyttede aktiver og forpligtelser under visse 

omstændigheder muligvis give brugere af regnskaber oplysninger, der er mere nyttige end de 

oplysninger, der ville være resultatet af anvendelse af forskellige målegrundlag. Dette kan især 

være sandsynligt, når pengestrømmene fra et aktiv eller en forpligtelse er direkte knyttet til 

pengestrømmene fra et andet aktiv eller en forpligtelse.  

Når der vælges et målegrundlag for et aktiv eller en forpligtelse og for de dertil knyttede indtægter 

og udgifter, er det nødvendigt at overveje arten af de oplysninger, som målegrundlaget vil 

frembringe i både opgørelsen over finansiel stilling og opgørelsen af økonomiske resultater.  
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4.3.6.2.2. Relevans 

Relevansen af oplysninger, der leveres af et målegrundlag for en aktiv reliabilitet og for de 

relaterede indtægter og udgifter, påvirkes af egenskaberne ved aktivet eller forpligtelsen samt 

hvordan dette aktiv eller den forpligtelse bidrager til fremtidige pengestrømme. 

Der skal tages højde for både troværdighed og relevansen, for således at mindske graden af 

usikkerheden for regnskabsbrugeren.  

4.3.7. Niveau 7 Præsentation 

Dette niveau af begrebsrammen er et nyt niveau som omhandler præsentation af 

regnskabsinformation, samt hvordan informationen offentligøres for det formål, at give den 

bedste information til regnskabsbrugeren. En effektiv formidling af oplysninger gør disse 

oplysninger mere relevante og bidrager til en trofast repræsentation af en virksomhedens nøgletal 

samtidig med, at forståeligheden og sammenligneligheden af oplysninger i årsregnskabet også 

forøges. For at der opnås en effektiv formidling af virksomhedens finansielle oplysninger er det 

relevant med fokus på præsentation af disse.   

 

Når der træffes beslutninger om præsentation og offentliggørelse er det vigtigt at overvej de 

fordele, der er tilført regnskabsbrugere ved at præsentere eller offentliggøre bestemte 

oplysninger.   

 

For at effektivisere formidlingen af oplysninger i årsregnskaber er der behov for en balance 

mellem: 

o give virksomheder fleksibilitet til at tilvejebringe relevante oplysninger, der nøjagtigt 

repræsenterer virksomhedens aktiver, passiver, egenkapital, indtægter og udgifter samt 

o kræver oplysninger, der er sammenlignelige, både fra periode til periode for en 

regnskabsaflæggende virksomhed og i en enkelt rapporteringsperiode på tværs af 

virksomheder. 

 

Effektiv kommunikation i årsregnskabet understøttes ved at overveje følgende principper: 

o enhedsspecifikke oplysninger er mere nyttige end standardiserede beskrivelser samt  
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o overlapning af oplysninger i forskellige dele af årsregnskabet er normalt unødvendig og kan 

gøre årsregnskabet mindre forståeligt. 

  

4.3.7.1 Klassificering 

Klassifikation er sortering af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter eller udgifter på grundlag af 

fælles karakteristika med henblik på præsentation og offentliggørelse. Sådanne egenskaber 

omfatter varens art, dens rolle (eller funktion) inden for de forretningsaktiviteter, som 

virksomheden har udført, og hvordan den måles. Klassificering af forskellige aktiver, passiver, 

egenkapital, indtægter eller udgifter sammen kan skjule relevante oplysninger, reducere 

forståelighed og sammenlignelighed og kan ikke give en trofast repræsentation af, hvad det 

foregiver at repræsentere.   

Klassificeringen anvendes på den regningsenhed, der er valgt for et aktiv eller en forpligtelse. Det 

kan dog undertiden være hensigtsmæssigt at adskille et aktiv eller en forpligtelse i komponenter 

med forskellige karakteristika og at klassificere disse komponenter separat.  

Modregning 

Modregning opstår, når en virksomhed indregner og måler både et aktiv og en forpligtelse som 

separate regningsenheder, men grupperer dem i et enkelt nettobeløb i opgørelsen af finansiel 

stilling. Modregning klassificerer forskellige poster sammen og er derfor generelt ikke 

hensigtsmæssigt. 

  

Klassificering af egenkapital 

Det kan for at give nyttige oplysninger være nødvendigt at klassificere egenkapitalkomponenter 

separat, hvis nogle af disse komponenter er underlagt særlige juridiske, lovgivningsmæssige eller 

andre krav. 

Klassificering af indtægter og udgifter 

Klassificeringen anvendes på indtægter og udgifter som følge af den regningsenhed, der er valgt 

for et aktiv eller en forpligtelse eller komponenter i sådanne indtægter og udgifter, hvis disse 

komponenter har forskellige karakteristika og identificeres særskilt.  



 
 

52 af 163 

Resultatopgørelse og anden totalindkomst 

Resultatopgørelsen er den primære kilde til oplysninger om en virksomheds økonomiske 

resultater for regnskabsåret. Denne erklæring indeholder et samlet resultat, der giver en meget 

sammenfattet skildring af virksomhedens finansielle resultater for perioden. Mange brugere af 

årsregnskaber medregner denne samlede i deres analyse enten som udgangspunkt for den 

pågældende analyse eller som den vigtigste indikator for virksomhedens finansielle resultater for 

perioden. Da resultatopgørelsen er den primære kilde til oplysninger om en virksomheds 

økonomiske resultater for perioden, medtages alle indtægter og udgifter i princippet i denne 

opgørelse. Ved udviklingen af standarder kan bestyrelsen dog under særlige omstændigheder 

beslutte, at indtægter eller udgifter som følge af en ændring i den aktuelle værdi af et aktiv eller 

en forpligtelse skal indgå i totalindkomst, når dette vil resultere i opgørelsen af resultatet, der 

giver mere relevante oplysninger, eller giver en mere loyal repræsentation af virksomhedens 

finansielle resultater for den pågældende periode. 

 

4.3.7.2 Sammenlægning 

Sammenlægning er sammenlægning af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter eller udgifter, der 

har fælles karakteristika og er medtaget i samme klassifikation. Sammenlægning gør oplysninger 

mere nyttige ved at opsummere en stor mængde detaljer. Men sammenlægning kan også skjule 

nogle af detaljerne/informationerne. Der skal derfor findes en balance, således at relevante 

oplysninger ikke skjules af enten en for stor mængde ubetydelige detaljer/informationer eller af 

overdreven sammenlægning.  

 

4.3.8. Niveau 8 Kapitalvedligeholdelse  

Niveau 8 er det sidste niveau i begrebsrammen. Niveau 8 er blevet overført, uændret, fra den 

begrebsmæssige ramme for regnskabsaflæggelse, der blev udstedt i 2010. Dette materiale blev 

oprindeligt offentliggjort i rammebestemmelserne for udarbejdelse og præsentation af 

årsregnskaber, der blev offentliggjort i 1989. Niveauet omhandler begreber i relation til 

Kapitalvedligeholdelse.    
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Kapitalbegreb 

De fleste enheder anvender et finansielt kapitalbegreb ved udarbejdelsen af deres årsregnskab. I 

henhold til et finansielt kapitalbegreb, såsom investerede penge eller investeret købekraft, er 

kapital synonymt med virksomhedens nettoaktiver eller egenkapital. En virksomheds valg af 

passende kapitalbegreb bør baseres på behovene hos brugerne af dens årsregnskab. Der bør 

derfor vedtages et finansielt kapitalbegreb, hvis regnskabsbrugerne primært beskæftiger sig med 

opretholdelse af nominel investeret kapital eller købekraft en investeret kapital. 

  

Begreberne kapitalvedligeholdelse og fastsættelse af overskud 

Kapitalbegreberne giver anledning til følgende begreber om kapitalvedligeholdelse: 

 

o Finansiel kapitalvedligeholdelse. Under dette begreb optjenes der kun en fortjeneste, hvis 

det finansielle (eller kontante) beløb for nettoaktiverne ved periodens afslutning overstiger 

det finansielle (eller penge) beløb af nettoaktiver i begyndelsen af perioden, efter at 

eventuelle udlodninger til og bidrag fra, ejere i perioden. Finansiel kapitalvedligeholdelse 

kan måles i enten nominelle monetære enheder eller enheder med konstant købekraft. 

o Fysisk vedligeholdelse af kapitalen. Under dette begreb opnås der kun en fortjeneste, hvis 

virksomhedens fysiske produktionskapacitet (eller driftskapacitet) (eller de ressourcer eller 

midler, der er nødvendige for at opnå denne kapacitet) ved periodens afslutning overstiger 

den fysiske produktionskapacitet ved efter at have ekskluderet eventuelle udlodninger til 

og bidrag fra ejere i perioden. 

  

Begrebet kapitalvedligeholdelse vedrører, hvordan en virksomhed definerer den kapital, som den 

søger at opretholde. Den skaber en forbindelse mellem kapitalbegreberne og begreberne 

fortjeneste, fordi den udgør det referencepunkt, som profitten måles efter. 

  

Begrebet fysisk kapitalvedligeholdelse kræver, at det aktuelle omkostningsgrundlag for måling 

vedtages. Begrebet finansiel kapitalvedligeholdelse kræver imidlertid ikke anvendelse af et 

bestemt målegrundlag. 
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Den væsentligste forskel mellem de to begreber kapitalvedligeholdelse er behandlingen af 

virkningerne af ændringer i virksomhedens aktiver og passiver. Generelt har en virksomhed 

fastholdt sin kapital, hvis den har lige så meget kapital ved periodens udgang, som den havde ved 

periodens begyndelse. Ethvert beløb ud over det beløb, der kræves for at opretholde kapitalen i 

begyndelsen af perioden, er overskud. 

 

Under begrebet finansiel kapitalvedligeholdelse, hvor kapital en er defineret i nominelle 

monetære enheder, repræsenterer fortjenesten stigningen i den nominelle pengekapital i 

perioden. 

Stigninger i priserne på aktiver i perioden, der traditionelt betegnes som kapitalgevinster, er 

således begrebsmæssigt overskud.  

  

I henhold til begrebet fysisk kapitalvedligeholdelse, når kapitalen defineres ud fra den fysiske 

produktionskapacitet, udgør fortjenesten forhøjelsen af denne kapital i perioden. Alle 

prisændringer, der påvirker virksomhedens aktiver og passiver, betragtes som ændringer i 

målingen af virksomhedens fysiske produktionskapacitet. 

  

Justeringer af kapitalvedligeholdelse 

Opskrivningen eller gensætningen af aktiver og passiver medfører stigninger eller fald i 

egenkapitalen. Selv om disse stigninger eller fald opfylder definitionen af indtægter og udgifter, er 

de ikke medtaget i resultatopgørelsen under visse begreber kapitalvedligeholdelse. I stedet 

medtages disse poster i egenkapitalen som kapitalreguleringer eller opskrivningsreserver. 
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5.1. Væsentligste årsager til udarbejdelsen af IFRS 16 

Væsentligste årsager, som ligger til grund for overgange fra IAS 17 til IFRS 16, vil af dette afsnit 

blive belyst. Ydemere vil der blive analyseret på de faktorer som var med til at fremme 

overgangen.  

 

International Accounting Standards Board udarbejdet i 2009 et Discussion Paper. Dette havde til 

formål, at præsentere samt diskutere de foreløbige kritikpunkter af IAS 17 og ud fra disse, i et 

fælleskab, udarbejde en ny regnskabsstandard som kunne behjælpelige med at undgå disse 

kritikpunkter (ISAB, Discussion Paper DP/2009/1, side 7-12).   

 

Af afsnittet vil første step omhandle en redegørelse af de væsentligste kritikpunkter af IAS 17. 

Efterfølgende fremgår de væsentligste årsager til overgangen. Disse årsager vil tage afsæt i 

kritikpunkterne samt IFRS´ begrebsramme.       

 

5.1.1. Kritikpunkter  

Af underafsnittet vil fremgå de væsentligste kritikpunkter af IAS 17 jf. IASB’ Discussion Paper.   

5.1.1.1. Kritikpunkt 1:    

Et af de mest omdiskuterede kritikpunkter af IAS 17 er, at mange primære brugere, såsom 

regnskabsbruger samt pengeinstitutter, selv har skulle korrigere regnskaberne for at kunne 

medtage effekten af balancens operationelle leasingkontrakter, (ISAB, Discussion Paper 

DP/2009/1, side 14, 1.12 (a)) således at den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakterne 

kunne behandles ensartet. Problematikken ligger i, at regnskabsbrugerne ikke har de fornødne 

regnskabsinformationer. Noten, omkring operation leasing, er ikke tilstrækkelige til at de eksterne 

brugere har mulighed for at foretage pålidelige tilpasning af de indregnede beløb og det samlede 

årsregnskab (Ibid, side 14, 1.12 (a).       

 

I henhold til begrebsrammen, er kritikpunkt 1 i strid med denne. Overstående problematik 

formindsker nytteværdi af regnskabet, og er dermed til gene overfor primære brugere. Dette er i 

strid med begrebsrammens kvalitative egenskaber (begrebsrammen, niveau 2 samt ISAB, IFRS 

Conceptual Framework, side 15, afsnit 2.1).  
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Det fremgår af begrebsrammen, niveau 2, at eksterne rapportering kun skaber nytteværdi hos 

primære brugere hvis informationen indeholder både relevans og validitet. Da notekravene ikke 

bidrag med, at tilvejebringe den tilstrækkelige finansielle information, om de underliggende 

økonomiske fænomener, til primære brugere vil dette medvirke til, at fuldstændigheden jf. 

begrebsrammen ikke er opfyldt. Dette vil skade den rationelle beslutning hos primære brugeren 

(begrebsrammen, niveau 2 samt ISAB, IFRS Conceptual Framework, side 15, afsnit 2.14).  

 

Den kvalitative egenskab, relevans jf. begrebsrammen, vil være begrænset som følge af 

overstående problematik (begrebsrammen, niveau 2 samt ISAB, IFRS Conceptual Framework, side 

14, afsnit 2.6.). Dette kan skade hvorledes de primære brugere estimere fremtidige 

pengestrømme ud fra regnskaber.  

 

5.1.1.2. Kritikpunkt 2    

Et andre kritikpunkt er indregningsmulighederne, hvor IAS 17 rummer to forskellige indregnings 

muligheder. Problematikken bevirker i, at leasingkontrakterne for finansielle og operationelle 

leasing behandles, regnskabsmæssigt, på hver deres måde i regnskabet. Dette giver den mulighed, 

at den enkelte virksomhed kan klassificere leasingkontrakterne ud fra deres eget ønske. Dette 

skader sammenlignelighedsmulighederne mellem virksomhederne, idet at leasingkontrakterne 

baseres på et skøn, (ISAB, Discussion Paper DP/2009/1, side 14, 1.12 (b)) hvilket kan betyde, at to 

ens leasingkontrakter, i praktisk, behandles på hver deres måde. Dette har en stor betydning for 

regnskabets balance- og nøgletalssum idet, at man ved finansiel leasing aktiver aktivet og tillægger 

forpligtelsen på passivsiden hvortil man ved operationel leasing henfører leasingomkostningerne 

på resultatopgørelsen, hvilket i sidste ende kan påvirke den primære brugeres beslutning.       

 

Ud fra begrebsrammen, er overstående problematik i strid med denne. At virksomheder har 

muligheden for, at tilpasse klassifikation af deres leasingkontrakter skader validiteten af 

regnskabet (begrebsrammen, niveau 2 samt ISAB, IFRS Conceptual Framework, side 15, afsnit 

2.12). Sammenlignelighed er som tidligere nævnt en problematik, som ligeledes strider imod 
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begrebsrammen og skader dermed nytteværdien (begrebsrammen, niveau 2 samt ISAB, IFRS 

Conceptual Framework, side 17, afsnit 2.24).  

 

5.1.1.3. Kritikpunkt 3            

Det tredje kritikpunkt, og sidste punkt som anses som værende væsentligt i IAS 17, omhandler 

definition af aktiver og forpligtelser samt indregningskriterierne. Problematikken ligger i, at jf. IAS 

17 skal en leasingkontrakt, som behandles som en operationel leasing, kun indregnes i 

resultatopgørelsen. Dette er også gældende selvom at leasingtageren overtager kontrollen og 

dermed brugsretten over aktivet. Ifølge begrebsrammen er dette i strid med 

indregningskriterierne (begrebsrammen, niveau 5). Ligeledes er det ikke hensigtsmæssigt i forhold 

til, at regnskabet skal være retvisende for den primære brugere. Ifølge begrebsrammen, har man 

kontrol over aktivet, idet man opnår brugsretten (begrebsrammen, niveau 4 samt ISAB, IFRS 

Conceptual Framework, side 31, afsnit 4.19). At operationel leasing ikke bliver korrekt indregnet er 

et direkte modstykke til begrebsrammens principper. Dette vil påvirke nytteværdien af 

regnskabsinformationerne.     

 

Delkonklusion 

Grunden til, at det var tiltrængt at omstrukturere samt udvikle en ny leasingstandard skyldes 

primært, den enorme kritik af IAS 17. Som det fremgår af overstående kritikpunkter samt IASB’ 

Discussion Paper, var det især problematikken omhandlende klassifikation af hhv. operationel- og 

finansiel leasing, hvor virksomhederne kunne indregne som de ønskede. Det faktum, at 

virksomhederne kunne indregne som de ønskede er ikke overens med begrebsrammens 

indregningskriterie. Dette gjorde, at virksomhedernes regnskaber ikke gav et retvisende billede til 

den primære brugere grundet manglende pålidelige oplysninger. Denne måde at klassificere 

leasingkontrakterne skadet sammenligneligheden og var ligeledes ikke i overensstemmelse med 

IASB’s begrebsramme.      

 

Det konkluderes at overstående kritikpunkter har været fundamentet til at formulere en ny og 

forbedret regnskabsstandard, IFRS 16. IFRS 16 er blevet lavet på den begrund, at sikre den 
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primære brugere pålidelige regnskabsoplysninger hvortil den usikkerhed, der fandtes i IAS 17, 

skulle udgå. IFRS 16 har også til formål at opfylde begrebsammen således at nytteværdien øges.          
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6.1. Komparativ analyse mellem IAS 17 & IFRS 16  

Af nedstående afsnit vil IAS 17 samt IFRS 16 blive gennemgået med henblik på, at kunne foretage 

en komparativ analyse af leasingstandarderne. Formålet med dette afsnit er at redegøre for og 

identificere de væsentligste forskelle mellem de to regnskabsstandarder.   

6.2. Leasingstandard IAS 17  

6.2.1. Intro til IAS 17 

IAS 17 blev vedtaget tilbage i september 1982, og er siden blevet reformuleret og tilrettet, senest i 

december 2003 med ikrafttrædelsesdato pr. 1. januar 2005. Det er netop denne version som 

afhandlingen tager udgangspunkt i, når beskrivelsen af standarden i nedgående afsnit vil blive 

foretaget, med det formål at danne grundlag for den komparative analyse med IFRS 16, som er 

standarden der har afløst IAS 17. IAS 17 foreskriver den daværende mest hensigtsmæssige 

regnskabspraksis indenfor leasing.  

 

IAS 17 finder anvendelse på aftaler, hvorved brugsretten til aktivet overdrages, selv om, at 

leasinggiver kan være forpligtet til at levere væsentlige tjenesteydelser i forbindelse med driften 

eller vedligeholdelsen af aktivet (Den Europæiske Union Tidende, s. 83). Dens anvendelse er 

negativt afgrænset og gælder for så vidt på den regnskabsmæssige behandling af samtlige 

leasingkontrakter (Den Europæiske Union Tidende, s. 83). Dog med undtagelse af 

leasingkontrakter for efterforskningen eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende 

ikke-regenererende ressourcer, og licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, 

videooptagelser, skuespil, manuskripter, patenter og copyrights.  

 

Desuden suppleres IAS 17 af IAS 40 samt IAS 41 i forbindelse med værdiansættelsen af 

ejendomme, som besiddes af leasingtageren, og som regnskabsmæssigt behandles som 

investeringsejendomme. I den forbindelse skal IAS 40 anvendes vedr. Investment Property 

(investeringsejendomme), investeringsejendomme, som udlejes af leasinggiver gennem en 

operationel leasingkontrakt. Hertil anvendes IAS 40 ligeledes samt biologiske aktiver, som 

besiddes af, leasingtager gennem en finansiel leasingkontrakt eller, som udlejes af leasinggiver 
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gennem en operationel leasingkontrakt. I den forbindelse anvendes IAS 41 Agriculture (landbrug) 

(Den Europæiske Unions Tidende, s. 83). 

 

6.2.2. Formål  

Formålet med udarbejdelsen af IAS 17, jf. standarden; “...at foreskrive en hensigtsmæssig 

regnskabspraksis for leasingtager og leasinggiver samt angive de oplysninger, der skal gives i 

forbindelse med leasingkontrakter”. (Den Europæiske Unions Tidende, s 83). 

 

6.2.3. Sondring  

Den vigtigste sondring IAS 17 indeholder, er mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter.     

 

Operationel vs. Finansiel Leasingkontrakter 

Klassifikationen af leasingkontrakter er omdrejningspunktet i IAS 17. Derfor er det også centralt at 

få skildret forskellene blandt de to former for leasingkontrakter.  

 

Finansielle leasingkontrakter bliver jf. standarden positiv afgrænset og er defineret 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.” (Den Europæiske Unions Tidende, s. 83). Det centrale er her at 

vurdere om alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten tilkommer 

leasingtageren. Om “alle væsentlige risici og afkast” er opfyldt, må vurderes med udgangspunkt i 

definitionen af væsentlighed som udspringer af IASB’s begrebsramme. Risici omfatter jævnfør IAS 

17 standarden; ”... muligheden for tab fra uudnyttet kapacitet eller teknologisk forældelse og 

afkastudsving ved ændringer i økonomisk forhold”. Derudover indebærer afkast; ”... forventningen 

om lønsom drift over aktivets økonomiske levetid samt om gevinst i form af værdiforøgelse eller 

realisation af restværdi.” (Det Europæiske Unions Tidende, s. 85).  

 

Operationel leasingkontrakt er i standarden negativt afgrænset og er jf. nedenstående definition 

fra IAS 17 standarden beskrevet som alle andre leasingkontrakter, der ikke er omfattet af 
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definitionen på en finansiel leasingkontrakt; “En operationel leasingkontrakt er enhver 

leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt.” (Det Europæiske Unions Tidende, s. 83). 

 

Det er altså en sondring der er nødvendig at foretage forud for den regnskabsmæssige behandling, 

eftersom det har afgørende betydning for den regnskabsmæssige præsentation, om der er tale 

om en finansiel eller operationel leasingkontrakt. IAS 17 har forsøgt at give en række eksempler på 

situationer, som i sig selv eller kombineret, indikerer at der er tale om en finansiel kontrakt. Disse 

eksempler er listet op herunder: 

• Ejendomsretten overdrages til leasingtager i slutningen af leasingperioden. 

• Leasingtager har købsret til aktivet til en lavere værdi end dagsværdien. Kræver desuden 

en rimelig sikkerhed for at denne option indfries ved leasingkontraktens indgåelse. 

• Leasingperiode strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid, uanset om 

ejendomsretten overgår.  

• Hvis nutidsværdien af minimumsydelserne ved leasingkontraktens indgåelse er nærmest lig 

aktivets dagsværdi. 

• Hvis det leasede aktivs art gør, at det udelukkende kan anvendes af leasingtager. 

• Hvis leasingtager kan ophæve leasingkontrakten og i forbindelse hermed bærer 

leasinggivers tab ved ophævelsen af leasingkontrakten.  

• Gevinster/tab fra udsving i dagsværdien af restbeløbet tilfalder leasingtager. 

• Leasingtager har mulighed for at fortsætte leasingkontrakten i yderligere en periode til en 

lejeydelse, som er væsentlig lavere end markedslejen (Det Europæiske Unions Tidende, s. 

85.  

IAS 17 har defineret en leasingkontrakt som en aftale, hvorefter leasinggiver for en aftalt periode 

overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager mod én eller flere betalinger (Overblik 

Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017).   

6.2.4. Klassifikation af en leasingkontrakt jf. IAS 17 

Ved klassifikation af en leasingkontrakt kan nedstående beslutningstræ benyttes.  
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Figur 3. beslutningstræ - egen tilvirkning.  
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Det er afgørende at analysen af hvilken klasse leasingaftalen omhandler, bygger på aftalens reelle 

indhold og ikke kun overnævnte analyse (Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., 

side 553). 

6.2.5. Minimumsydelser  

Minimumsydelser omhandler de ydelser der er forbundet med leasingtagerens forpligtelse jf. 

leasingkontrakten. Dog indeholder minimumsydelser ikke serviceydelser eller skatter.  

 

6.2.6. Første måling - finansiel leasingkontakt  

På tidspunktet for indgåelse af leasingaftalen skal der ske indregning af et aktiv og en forpligtelse 

til samme beløb. Ved første indregning skal finansielle leasingkontrakter indregnes som et aktiv og 

forpligtelsen skal indregnes på passivsiden og beregnes som enten dagsværdien af det leasede 

aktiv eller som den beregnede nutidsværdi af minimumsydelserne, forudsat at værdien heraf er 

lavere. Når nutidsværdien af minimumsydelserne skal beregnes skal, hvis muligt, anvendes den 

interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Den interne rente omhandler summen 

af minimumsydelserne samt ikke garanteret restværdi som tilsammen skal være det samme som 

dagsvædien af leasingaktivet. I tilfælde hvor den interne rentefod ikke er mulig at fremskaffe eller 

ikke kan opgøre pålideligt, anvendes leasingtagers marginale lånerente bygget på lignende 

kontrakter eller låneforhold, med tilsvarende sikkerhed (Det Europæiske Unions Tidende, s. 87). 

Som nævnt skal der, ved indgåelse af leasingkontrakten, indregnes et tilsvarende beløb på 

gældssiden. Denne omkostning skal fordeles over regnskabsperioden, således at der ved hver 

regnskabsperiode blevet opnået en periodevis forretning af den resterende restgæld (Overblik 

Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., side 555). Afskrivningen skal foretages i 

overensstemmelse med de almindelige bestemmelser for materielle aktiver.    

 

Startomkostninger der afholdes i direkte forbindelse til aktiviteter udført af, leasingtager som led i 

den finansielle leasingkontrakt, skal medregnes i leasingaktivet ved indregningen. (Det Europæiske 

Unions Tidende, s. 87).  
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6.2.7. Operationelle leasingkontrakter 

Operationelle leasingkontrakter indregnes som en lineær omkostning i resultatopgørelsen over 

leasingperioden, medmindre et andet system mere nøjagtigt til indregning og afspejler det 

tidsmæssige mønster af brugerens fordele bedre. Ergo må leasingydelsen ikke indregnes i 

resultatopgørelsen alene på baggrund af de forfaldende leasingydelser (Overblik Inspiration Viden 

Regnskabshåndbogen 2017., side 557). Betalingerne bør ikke nødvendigvis foretages på 

tidspunkterne for de beregnede omkostninger (Det Europæiske Unions Tidende, s. 88). Indeholder 

leasingkontrakten serviceomkostninger vil disse blive afholdt i takt med omkostningen forfalder. 

IFRS 7 opridser en række krævede oplysninger, som leasingtager, skal angive omhandlende dens 

operationelle leasingkontrakter. Udover disse oplysninger, skal leasingtager jf. IAS 17 give 

følgende oplysninger i forbindelse med operationelle leasingkontrakter: 

o De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle 

leasingkontrakter for hver af følgende perioder: 

o Inden for 1 år, 

o Mellem 1 og 5 år, 

o Senere end 5 år, 

o De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtager i henhold til 

uopsigelige fremlejekontrakter på balancedagen, 

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

separate beløb for minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og fremlejeydelser, 

o En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder blandt 

andet: 

o Grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser, 

o Tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og 

prisstigningsklausuler, og 

o Begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede 

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, 

påtegnelse af yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser. (Det Europæiske 

Unions Tidende, s. 88-89).  
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6.2.8. Efterfølgende måling 

Ved de efterfølgende målinger fordeles minimumsleasingydelserne mellem 

finansieringsomkostningen og reducerer samtidig den udestående forpligtelse. 

Finansieringsomkostningen allokeres til hvert regnskabsår i leasingperioden. Dette gøres for, at 

frembringe en konstant periodisk rente på de resterende forpligtelser (Det Europæiske Unions 

Tidende, s. 87). Derudover medføre en finansiel leasingkontrakt afskrivninger på 

afskrivningsberettigede aktiver, såvel som finansieringsomkostninger i hvert regnskabsår. Her 

anvendes regnskabspraksis identisk med den der anvendes for aktiver der ejes og afskrivninger 

beregnes i overensstemmelse med IAS 16 Materielle anlægsaktiver og IAS 38 Immaterielle aktiver. 

(Det Europæiske Unions Tidende, s. 87). Den samlede afskrivning der foretages på aktivet og 

regnskabsårets finansieringsomkostninger er meget sjældent identiske med den betalte 

leasingydelser, dermed er det ikke hensigtsmæssigt at indregne betalte leasingydelser som 

omkostning. Derfor er det usandsynligt, at der vil forekomme en overensstemmelse mellem 

aktivets og den tilknyttede forpligtelses værdi er identiske efter påbegyndelse af leasingperioden 

(Det Europæiske Unions Tidende, s. 88) (IAS 17.31 - 17.32).  

 

6.2.9. Omvurdering af leasingkontrakt jf. IAS 17 

Klassifikationen af leasingkontrakten foretages altid ved dens indgåelse, som er på det 

førstkommende tidspunkt af aftalens indgåelse eller på tidspunktet hvor parterne forpligtes til 

hovedpunkterne i leasingkontrakten (Det Europæiske Unions Tidende, s. 83). Det kan dog blive 

nødvendigt at foretage en omklassificering af leasingkontrakten, hvis der undervejs ændres i 

leasingkontrakten på en måde som vil have medført en anden klassifikation af kontrakten ved 

indgåelsen. En sådan ændring i leasingkontrakten vil medføre at kontrakten anses som en ny 

leasingkontrakt for hele leasingperioden (Det Europæiske Unions Tidende, s. 86). Foretages der 

ændring af skønnet over f.eks. estimerede levetid på aktivet eller restværdien medfører dette dog 

ikke en ny regnskabsmæssig klassifikation af leasingkontrakten. Jf. IFRS 3, skal der ikke foretages 

revurdering af leasingaftale, når en sådan overtages som en del af en virksomhedssammenslutning 

(Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., side 554). 
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6.2.10. Oplysninger og præsentation  

Af nedstående vil fremgå de oplysningskrav der er gældende for hhv. finansielt leasede aktier samt 

operationelt leasede aktiver.  

 

6.2.10.1. Oplysningskrav til finansielt leasede aktier 

Oplysningskrav til finansielt leasede aktier i henhold til IAS 17 består af, at der skal være oplyst den 

regnskabsmæssige værdi af de finansielt leasede aktiver (Overblik Inspiration Viden 

Regnskabshåndbogen 2017., side 561). Det er et krav at årsregnskabet indeholder en afstemning 

mellem de samlede minimumsleasingydelser på balancedagen samt deres nutidsværdi. I 

forlængelse heraf skal der fremgå oplysninger omkring de samlede minimumsydelser på 

balancedagen og nutidsværdien der forfalder indenfor intervallerne: indenfor et år efter 

balancedagen, mellem et og fem år efter balancedagen samt senere end fem år fra balancedagen 

(Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., side 561). Ydemere kræves der en generel 

beskrivelse af leasingtageres væsentlige leasingaftaler, herunder blandt andet grundlaget for 

opgørelsen af betingede leasingydelser, mulighederne for forlængelse og vilkårene for dette, 

fornyelse af købsret og klausuler samt de begrænsninger der forefindes i leasingtagers 

dispositionsmuligheder som følge af indgåede leasingaftaler. Dette kunne f.eks. være restriktioner 

ved udbytteudlodning, yderligere gældsforpligtelser der er til interesse for regnskabsbrugeren 

eller påtegnelse af andre leasingforpligtelser der er indgået (Ibid., side 562).    

 

6.2.10.2. Oplysningskrav til operationelt leasede aktiver 

For operationelt leasede aktiver er oplysningskravene mere afgrænset sammenlignet med 

finansielt leasede aktier. Det er et krav at der oplyses om de samlede fremtidige 

minimumsleasingydelser på uopsigelige leasingkontrakter. Dette skal fordeles over intervallerne: 

inden for et år efter balancedagen, mellem et samt fem år efter balancedagen og mere end fem år 

efter balancedagen (Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., side 563). Ydermere 

kræves der oplysninger omkring betingede leasingydelser som er indregnet i resultatopgørelse 

samt generel beskrivelse af leasinggivers væsentlige operationelle leasingaftaler (Ibid.).  
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6.3. Leasingstandard IFRS 16  

6.3.1. Intro til IFRS 16  

Regnskabsstandarden IFRS 16 blev som ny regnskabsstandard vedtaget af International 

Accounting Standards Board (IASB) i januar 2016. Standarden tråde i kraft for alle virksomheder 

der aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder med regnskabsår begyndende 

pr. 1 januar 2019 (ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A801). 

Tilblivelsen af IFRS 16 har været en længere proces. For første gang diskuterede man i 1996 

mulighederne for en ny leasingstandard, det tog dog 10 år før man satte dette på dagsordning til 

diskussion. 20 år senere blev IFRS 16 vedtaget af IASB i januar 2016 efter flere udkast og massevis 

af diskussioner. Resultatet som følger af IFRS 16 bygger på det seneste udkast som IASB er 

kommet med, ED/2013/6.         

 

6.3.2. Formålet med IFRS 16  

Den nye regnskabsstandard IFRS 16 har til formål at fastlægge samt oplyse om principperne for 

indregning, måling, præsentation og ydermere oplysningskravene indenfor leasingkontrakter.  

IFRS 16 standarden er med til at sikre, at oplyse leasingtageren om de relevante informationer der 

er tilstede i relation til de leasingtransaktionerne der er i regnskabet. Disse informationer er med 

til at give regnskabslæseren et mere retvisende grundlag for at vurdere leasingkontraktens effekt 

på regnskabet, pengestrømmen samt det finansielle resultat i regnskabet ((ISAB (2018), 

International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A801).).      

 

6.3.3.1. Definition af en leasingaftal jf. IFRS 16  

Regnskabsstandarden stiller krav til at leasingtageren skal vurdere, om hvorvidt en indgået 

kontrakt indeholde en decideret leasingaftale eller indeholder forskellige leasingelementer.  

For at dette er muligt at vurdere fremgår der af standarden at en leasingaftale skal; ”conveys the 

right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. For 

at der er tale om en leasingaftale skal der dermed gives en ret til at leasingtageren har kontrollen 

over et givende identificeret aktiv over en givende tidsperiode mod at betale et vederlag (ISAB 

(2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A805). Hvis betingelserne er 

opfyldt, er der tale om en leasingaftale. Såfremt at kontrakten ikke opfylder én af de overstående 



 
 

68 af 163 

betingelser er der ikke tale om en leasingaftale, men i stedet en serviceaftale. Serviceaftale skal 

behandles udelukkende i resultatopgørelsen og bliver dermed ikke indregnet i balancen på samme 

vilkår som hvis der var tale om en leasingaftale. 

 

6.3.3.2. Beslutningstræ vedrørende leasing efter IFRS 16 

For at vurdere hvorvidt en kontrakt indeholder eller ikke indeholder et leasingelement har IFRS 16 

en vejledning i form af et beslutningstræ. Denne vejledning kan henføres til den hidtilværende 

vejledning som kunne findes i IFRIC 4 (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 12). IFRS 

16 lægger vægt på om hvorledes at leasingtageren har retten til substantielt alle de økonomiske 

fordele, som stammer fra aktivet i dens brugsperiode samt hvem der har retten til at bestemme 

over brugen af det specifikke aktiv (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S. 12).    

 

6.3.3.3. Specifikt aktiv  

Af regnskabsstandarden fremgår at der i en leasingaftale skal indeholde et identificeret aktiv. Der 

vil, i de fleste tilfælde, ikke være nogen tvivl om identifikation af det leasede aktiv. Dog kan der 

forekomme leasingaftaler hvor det kan være udfordrende at identificere aktivet. For at kunne 

identificere et aktiv har IFRS defineret to betingelser: 

1. Aktiver skal være specificeret i leasingaftalen  

2. Der må ikke være en mulighed for at leverandøren af aktivet kan substituere det i løbet af 

den aftalte periode  

Disse betingelser medfører at der er visse situationer hvorved at der ikke er tale om en 

leasingaftale særligt hvis leasinggiver har en ombytningsret. En ombytningsret gør det nemlig 

umuligt at identificere det specifikke aktiv hvorved definitionen på en leasingaftale ikke er opfyldt 

(Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S. 14).   

 

Der er visse betingelser som skal være tilstede førend, at der er tale om at man har en substantiel 

ret til at ombytte aktivet. En af de betingelser er at det for leasinggiveren skal være muligt, at 

ombytte aktivet og at denne ombytning er økonomiske fordelagtig at ombytte for leasinggiveren 

(Ibid., side 13-14). Denne ret, som man potentiel har ret til, skal vurderes ved kontraktens 
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indgåelse ud fra de reelle forhold og alle de fremtidige begivenheder, som vurderes usandsynlige, 

skal ikke indgås i vurderingen (Ibid., side 14). 

 

Har man eksempelvis en ombytningsret som kun kan anvendes hvis der sker en 

bestemt fremtidig begivende og denne begivenhed antages som ikke værende 

sandsynlig vurderes der at denne ikke må medtages i betragtningen, da der er 

mangel på substans for begrundelse af ombytningsretten (Ibid.).  

 

Der gives en praktiske mulighed for, at leasinggiver kan have eller skal kunne fremskaffe et 

alternativt aktiv, som kan anvendes til ombytning jf. IFRS 16.B14 (a) (ibid.).  

Hvis der af leasingkontrakten fremgår en på forhånd bestemt ombytning af det specifikke aktiv, vil 

dette ikke medføre en substantiel ret til ombytning grundet at, ombytning ikke kan ske i 

leasingperioden. Ydermere er dette ligeledes gældende hvis aktivet byttes grundet reparation, 

vedligeholdelse eller teknisk opdateringen, da sådanne situationer anses som værende en 

almindelig handling som følge af at leasingtager skal have et funktionsdygtigt aktiv til rådighed i 

leasingperioden (Ibid., side 14). Bestemmelserne om kravet til, at en ombytningsret skal være 

substantiel, medføre at der er mange aftale som tidligere har været en serviceaftale som nu skal 

indregnes som værende en leasingaftale (Ibid.).  

 

IFRS 16 forudsætter ydermere at en leasingaftale kan omfatte en andel af et specifikke aktiv, og 

det er dermed ikke nødvendigt at hele aktivet indgår af leasingaftalen (ibid., side 15). Dog skal 

definitionen på et specifikt aktiv være gældende. Her er det som udgangspunget krævet at aktivet 

skal kunne udskilles fysisk.  

Eksempel herpå kunne være leasing af én bestemt etage i en etagebygning dog 

forudsat af, at denne specifikke etage kan anvendes uafhængigt af de andre etager 

eksempelvis med egen separat indgang til etagen (Ibid., side 15).   

  

6.3.3.4. Kontrol over aktivet  

Jf. IFRS 16. B9 skal der foretages en vurdering af hvorvidt to centrale forudsætninger er opfyldt. 

Disse to forudsætninger er:  
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1. skal substantielt alle økonomiske fordele tilgå̊ leasingtager og  

2. skal leasingtager have retten til at bestemme over brugen af aktivet i leasingperioden.  

De to overstående forudsætninger benyttes til at kontroller om hvorledes leasingtageren har 

kontrol over aktivet i hele leasingperioden (Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), 

side 555). 

 

Ved substantielt alle økonomiske fordele forstås i overvejende grad samtlige økonomiske fordele. 

Disse økonomiske fordele kan fremkomme f.eks. ved direkte brug af aktivet, fremleasing eller lign 

(Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S.16). I visse tilfælde kan leasingaftalen indeholde krav 

omkring indtjeningen på aktivet, derfor er det essentielt at man betragter de økonomiske fordele 

ud fra de rammer som er fastsat i leasingaftalen.    

Eksempel herpå kunne være hvis 3 procent af lejen er baseret på den samlede 

omsætning. Denne pengestrøm anses som værende del af fordelene, da denne 

tilfalder leasingtageren (Ibid., side 16).   

 

I vurdering om hvorvidt retten til substantiel økonomiske fordel skal der ydermere tages højde for 

de begrænsninger der kan være i en leasingaftale. Disse begrænsninger kunne f.eks. være 

kilometer begrænsninger på et specifikt aktiv eller lign. (Ibid., side 16).   

Forudsætning nr. to omhandler hvorvidt leasingtageren bestemmer over brugen af aktivet 

gennem hele leasingperioden eller ej. Jf. IFRS 16.B24 skal følgende være opfyldt for at 

leasingtageren har retten over aktivet:  

• ”Leasingtager har retten til at anvende aktivet eller bestemme, hvad andre 

kan anvende aktivet til i leasingperioden, eller 

• Det er forudbestemt, hvordan og til hav aktivet skal anvendes i 

leasingperioden og  

o Leasingtager har designet aktivet eller dele af det, så det er 

specialiseret til leasingtagers anvendelse 

o Leasingtageren har designet aktivet eller dele af det, så det er 

specialiseret til leasingtagers anvendelse (Steffensen, H., Fedders, J. & 

Tang Lassen, K. (2017), side 556).  
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Forefindes der en beskyttelsesrettighed hos leasinggiver, en såkaldt ”protective rights”, er denne 

ikke til hindre for, at leasingtager fortsat har kontrol, men fastsætter blot rammen for brugsretten 

(Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), side 557). Endvidere hvis der eksisterer 

begrænsninger ved disse beslutninger kan det føre til, at der ikke er tale om en leasingaftale da 

forudsætningen dermed ikke vil være opfyldt (Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), 

side 557). 

 

6.3.4. Leasingperioden  

Hvorledes leasingperioden er fastlagt har betydning for størrelsen af leasingforpligtelsen samt den 

brugsret, der skal indregnes som leasingaktiv i balancen (Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, 

K. (2017), side 560). Leasingperioden er den uopsigelige periode hvor leasingtageren ikke kan 

komme ud af leasingaftalen, udover den uopsigelige periode medregnes også optioner, hvor 

leasingtageren har muligheden for at forlænge eller opsige aftalen. For at vurdere perioden, hvori 

man har mulighed for at benytte optionen, skal der for leasingtager være et økonomisk incitament 

for udnyttelsen (Ibid., side 561). Et økonomiske incitament kunne være, jf. IFRS 16.B37, en 

fordelagtig købsoption, væsentlige eller uvæsenlige omkostninger ved opsigelse, hvor stor 

omfanget er af tilpassede aktiver, særlige reetableringsomkostninger, aktivets betydning for 

virksomhedens strategi osv. (Ibid., side 561-562). Det er nødvendigt at leasingtager fra start tager 

stilling til, om det vurderes at optionen forlænges eller opsiges før den forventede udnyttelse. 

Dernæst skal optionen udelukkende revurderes hvis der sker ændringer som er under 

leasingtagerens kontrol jf. IFRS 1620-21 (Ibid., side 563).    

  

6.3.4.1. Serviceydelse   

En serviceydelse vil altid falde uden for standarden, idet at en ydelse ikke kan være omfattet af 

retten til at kontrollere et specifikt aktiv. Alle de omkostninger der er forbundet med en 

serviceydelse skal dermed ikke indregnes i balancen, men særskilt indregnes (Steffensen, H., Tang 

Lassen, K. & Albrecht, S., side 12).  
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6.3.4.2. Sammensatte kontrakter  

Jf. IFRS 16.12 er udgangspunktet for en aftale, som indeholder leasing af et aktiv samt andre 

elementer, såsom en serviceydelse, at disse skal adskilles i de enkelte elementer (Steffensen, H., 

Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), side 558-559). Brugsretten på det leasede aktiv og 

forpligtelsen herpå skal alene indregnes i balancen. Fremgår der i leasingaftalen andre elementer 

såsom serviceaftale, levering osv. skal disse indregnes efter de respektive standarder herfor (Ibid., 

side 558-559). Jf. IFRS 16.B32 kan sammensatte leasingaftale adskilles hvis følgende kriterier er 

opfyldt:  

• Man kan anvende det specifikke aktiv separat eller sammen med andre let 

tilgængelige ressourcer og  

• At de øvrige leasingaktiver ikke er afhængige af hinanden eller tæt forbundet med 

hinanden (Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), side 559).   

 

Hvis leasingaftale kan opdeles, skal det ske efter overstående kriterier. Hvis dette er tilfældet, skal 

den samlede ydelse allokeres mellem en leasingydelse og andre ydelser indeholdt i leasingaftalen 

(Steffensen, H., Fedders, J. & Tang Lassen, K. (2017), side 559). Allokeringen skal baseres på en 

”stand-alone-priser”, og dermed skal værdien opgøres til den som leasingtageren skal betale for et 

tilsvarende aktiv (Ibid.). Er det praktisk umuligt at finde denne værdi, kan opdelingen foretages 

ved et estimat (Ibid., side 560).    

Jf. IFRS 16.15 er det i praksis muligt at undlade af adskille leasingaftale fra f.eks. en serviceydelse. 

Konsekvenser herved er, at det leasede aktiv og serviceydelserne skal indregnes i balancen som én 

samlede leasingaftale. Sådan en løsning som i praksis ikke må forventes anvendt i væsentlig grad, 

da dette alt andet end lige vil forøge den samlede balancesum (Ibid.).       

 

6.3.5. Indregning  

Efter IFRS 16 indregnes leasingaftaler ens, uanset hvilket aftaletype der er tale om. Dermed er 

klassifikationstesten udeladt og udgangspunktet består af, at alle leasingaftalerne skal indregnes 

(ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A807 afsnit 16.22).  

 



 
 

73 af 163 

Der er dog visse undtagelser der skal tages forbehold for, ved indregning af en leasingaftale. Disse 

forbehold omhandler korte aftaler; aftaler på en kontraktperiode på højest 12 måneder samt 

aftaler, hvor aktivet har en lav værdi; en lav værdi er defineret som en nypris under 5.000 USD 

(ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A804 & A824, afsnit 16.5). 

Dog er en leasing af et underliggende aktiv ikke kvalificeres som en leasing af et aktiv med lav 

værdi, hvis aktivets art er sådan, at aktivet, når det er nyt, typisk ikke har en lav værdi (Ibid., side 

A826, B6 afsnit 16). 

 

6.3.5.1. Undtaget fra indregning - Kortfristede leasingaftaler & leasingaktiver med lav værdi  

IFRS 16 standarden indeholder undtagelser hvor visse aftaler kan undtages at indregnes i 

virksomhedens balance. Det drejser sig om de korte aftaler samt aftaler, hvor aftaler som 

indeholder et underliggende aktiv som har en lav værdi (ISAB (2018), International Financial 

Reporting Standard 16 Leases, side A826, B3). Hvorpå identifikationen af disse undtagelser gøres, 

er for korte aftaler, at leasingtageren, der på begyndelsestidspunktet har en kontrakt på 12 

måneder eller derunder er undtaget. For aktiver der har en lav værdi, bygger denne undtagelse på 

nyværdien som hvis er under 5.000 USD, jf. IFRS 16.BC100, kan undtages at indregnes. Hvis denne 

undtagelse benyttes for aktiver med en lav værdi, skal leasingydelserne indregnes lineært over 

leasingperioden ligesom operationelle leasingaftaler efter IAS 17 (Ibid., short-term lease, side 

A824) (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 27). For leasingaftaler der omfatter korte 

aftaler, skal der tages stilling til om der er en eventuel forlængelsesoption, hvilket vil kunne 

medføre indregning af aftalen eller hvis der er tale om leasingmodifikation (ISAB (2018), 

International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A805, afsnit 16.7). Ligeledes skal 

leasingaftaler som indeholder købsoptioner ikke kunne identificeres som en kort aftale. Et af 

formålene ved at indføre en beløbsgrænse på aktiver som har en lav værdi er, at reglen ikke bliver 

virksomhedsspecifik, ergo får reglen samme virkning for alle virksomheder, uanset størrelse og 

dermed skal virksomhederne ikke tage stilling til, om beløbet er væsentligt som der skal i mange 

andre henseende. For sammensatte kontrakter gælder ligeledes samme regler om, at et aktiv skal 

kunne adskilles fra andre og således ikke være afhængige af de andre aktiver eller være tæt 

forbundet med (ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A827, B5).  
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Ydelser, fra disse aftaler, skal omkostningføres. Måden hvorpå omkostningsførelsen skal foretages 

er på samme måde som reglerne for operationelleasing jf. IAS 17. Restforpligtelsen skal ligeledes 

noteoplyses i regnskabet.                         

 

6.3.5.2. Første måling  

Første måling skal opgøres samt indregnes som et brugsrets aktiv, dette skal ske på 

påbegyndelsestidspunktet, ydermere skal en tilsvarende leasingforpligtelse indregnes i balancen. 

Indregningen skal ske når leasingtager har modtaget det underliggende aktiv har dermed har 

brugsretten. Ved første indregning måles leasingaktivet til kostpris (Steffensen, H., Tang Lassen, K. 

& Albrecht, S., side 29).   

 

6.3.5.3. Leasingaktivet  

Ved første indregning måles leasingaktivet til kostpris i overensstemmelse med måling ved første 

indregning af andre ikke-finansielle aktiver, f.eks. materielle anlægsaktiver (Steffensen, H., Tang 

Lassen, K. & Albrecht, S., side 30). Ved en leasingforpligtelse medfølger også eventuelle direkte 

omkostninger forbundet med aktivet. Denne omkostning udgøres ligeledes af den samlede 

kostpris. Ved direkte forbundne omkostninger til leasingaktivet er defineret som omkostninger, 

der ikke ville have været afholdt, hvis ikke leasingaftalen var indgået. Dette kunne f.eks. være 

juridiske omkostninger til at få gennemgået eller udfærdiget leasingkontrakten. Derudover skal 

der, hvis det fremgår af forpligtelserne i aftalen, estimeres forpligtelse til nedrivning eller 

reetablering af aktivet efter brug (Ibid.).  

 

6.3.5.4. Leasingforpligtelsen  

Leasingforpligtelsen skal indregnes ved ikrafttræden af leasingaftalen og måles ved første 

indregning til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved opgørelsen, kræves der del 

kenskab til de ydelser som leasingtager, har forpligtet sig til ydelser som skal betales som følge af 

leasingaftalen, de variable ydelser der er forbundet med aftalen, de variable ydelser der er 

reguleret af enten et indeks eller rente, leasingaftalens interne rente (Diskonteringsrenten) samt 

opgørelse af den samlede leasingforpligtelse (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 

32).   
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Hvad der skal medtages i leasingydelsen, afhænger af, om det er ydelser der kan opgøres pålideligt 

og som med sandsynlighed skal betales. Denne slags ydelser skal medgå i opgørelsen af 

leasingforpligtelsen hvorimod det som udgangspunkt er, at variable forbrugs- og 

omsætningsbaserede ydelser kan udlades af opgørelsen (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & 

Albrecht, S., side 33-36).  

 

Den interne rente eller diskonteringsrenten fastsættes som følge af opgørelsen af leasingaftalens 

interne rente og er det afkast, som leasinggiver som minimum kan påregne at tjene på 

leasingaftalen under de givne forudsætninger (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 

36). Diskonteringsrenten fastsættes ved opgørelse af leasingaftalens interne rente ergo den rente, 

som leasinggiveren kan påregne at modtage under de forudsætninger som der fremgår af 

leasingaftalen. Den interne rente er således den diskonteringsfaktor, som skal anvendes, hvis man 

tilbagediskonterer alle leasingydelser og restværdien på leasingaktivet efter leasingperiodens 

udløb for således nøjagtigt, at få resultatet af aktivet anskaffelsespris. Ved beregning af den 

interne rente forudsættes der kendskab til værdien af det leasede aktiv ved udløb af 

leasingperioden (ugaranterede restværdi), de udiskonterede minimumsleasingydelser, 

dagsværdien af aktivet ved indgåelsen af leasingaftalen samt omkostninger ved indgåelse af 

leasingaftalen for leasinggiver for værende nødvendig (Ibid., side 36-37). Eftersom at det kan være 

vanskeligt at opgøre den interne rente således at den er pålideligt, forekommer det ofte, at 

leasingtager ikke kan beregne den interne rente. I sådanne situationer skal virksomhedens 

alternative lånerente anvendes. Altså den lånerente, som virksomheden skulle have betalt ved en 

tilsvarende leasingaftale eller et tilsvarende lån dog med forudsætning for at der tages 

udgangspunkt i samme beløb, løbetid, sikkerhed og rente (Steffensen, H., Fedders, J. & Tang 

Lassen, K., side 582). 

 

6.3.6. Efterfølgende måling  

Den efterfølgende måling sker efter kostprismodellen dog med undtagelse af hvis tilsvarende 

aktiver opgøres efter dagsværdimetoden (ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 

16 Leases, afsnit 16.29).  
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Den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen sker ved at se på forhøjelse af den 

regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen i balancen for således at afspejle rentetilskrivningen, 

betalingen af leasingydelser reducerer forpligtelsen i balancen samt revurdering af forpligtelsen 

for at afspejle eventuelle ændringer i leasingforholdet (ISAB (2018), International Financial 

Reporting Standard 16 Leases, afsnit 16.36). Sker der ikke væsentlige ændringer af tidligere 

vurderinger af fastsættelse af den oprindelige leasingforpligtelse i leasingperioden er den 

efterfølgende måling relativ let håndterlig. Aktivet behandles som øvrige ejede materielle 

anlægsaktiver hvortil, at aktivet skal behandles som i IAS 16 ved afskrivninger samt IAS 36 ved 

nedskrivninger. Afskrivningsperioden påvirkes af, om overdragelsen af aktivet sker ved 

leasingaktivets slutning eller ej. Hvis leasingaktivet overføres ved dens slutning, foretages der 

afskrivning over den forventede brugstid hvorimod hvis overdragelsen ikke sker vil afskrivningen 

ske over den korteste periode af brugstiden af aktivet (ISAB (2018), International Financial 

Reporting Standard 16 Leases, afsnit 16.39).            

        

Revurderingskravet af gældende leasingforpligtelse er et nyt krav som der er kommet af IFRS 16. 

Ved revurdering indenfor en eksisterende aftale vil der, jf. IFRS 16.39-43, indgå fire regler om 

revurderinger af leasingforpligtelsen følge af udnyttelse af en option til at forlænge eller forkorte 

leasingperioden. Dermed skal der ske revurdering hvis der sker ændringer i de forudsatte 

forventninger til udnyttelsen af optionerne, dog kun hvis disse ændringer er indenfor 

leasingtagerens kontrol. De tre øvrige tilfælde vedrører fremtidig leasingydelse; forlænge eller 

forkorte leasingperioden, ændring af værdien af en restværdigaranti samt ændringer i værdien af 

det indeks eller den rente der er benyttet. En revurdering af leasingforpligtelsen skal indregnes 

som en korrektion til leasingaktivet (ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 

Leases, afsnit 16.39 til 16.46). Sker der ændringer til aftalen f.eks. tilstedeværelsen af optioner, 

ændringer af kontraktbestemmelser, ændring af selve aktivet mv. (Steffensen, H., Tang Lassen, K. 

& Albrecht, S, side 45) skal der foretages revurdering. For at der er en forudsætning for, at der skal 

indregnes en ny separat leasingaftale, skal der være en ændring der fører til en udvidelse af 

omfanget af leasingaftalen, samtidig med at prisen på udvidelsen ændres tilsvarende (ISAB (2018), 

International Financial Reporting Standard 16 Leases, afsnit 16.44 til 16.45). Er der, derimod, tale 
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om en udvidelse eller indskrænkning af leasingaftalen, skal leasingforpligtelsen ændres. 

Ændringerne skal indarbejdes ved genberegning af den oprindelige leasingforpligtelse hvortil at 

værdien af leasingaktivet ændres. Denne opgørelse skal ske på basis af en ajourført 

diskonteringsfaktor (Ibid., afsnit 16.46).  

 

6.3.7. Præsentation  

Leasingaktiver skal enten præsenteres særskilt i balancen eller som et særskilt aktiv under 

materielle anlægsaktiver i den regnskabspost, de hører til. Hvis aktivet ikke er præsenteret 

særskilt i balance, kræves der oplysninger i noterne, hvilken regnskabspost i balancen de indgår i 

og med hvilket beløb. Leasingforpligtelser skal på samme vis enten præsenteres særskilt i 

balancen eller sammen med andre finansielle forpligtelser. Hvis ikke de er særskilt præsenteres, 

skal der ske noteoplysning hvor der skal oplyses, hvilken regnskabspost i balancen de indgår i og 

med hvilket beløb. I virksomhedens pengestrømsopgørelsen skal fremgå den del af leasingydelsen, 

der anses som afdrag på leasinggælden, præsenteres som pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet, hvorimod rentebetalinger enten skal præsenteres som pengestrømme fra 

driftsaktivitet eller pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Dette er afhængig af virksomhedens 

valgte regnskabspraksis for præsentation af finansielle omkostninger i pengestrømsopgørelsen 

(Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S, side 51).       

De betalinger som vedrører de kortfristede leasingaktiver, leasingaktiver med lav værdi samt 

variable leasingbetalinger som alle ikke er en del af forpligtelsen i leasingkontrakten, skal 

præsenteres som i regnskabet som pengestrøm fra driftsaktivitet (Steffensen, H., Tang Lassen, K. 

& Albrecht, S, side 51).   

6.3.8. Oplysningskrav  

En leasingtager skal oplyse i noterne, hvilke regnskabsposte leasingaktiver og forpligtelser indgår i, 

såfremt de ikke er præsenteret særskilt i balancen. Ydermere skal der gives oplysninger omkring 

afskrivninger pr. aktivtype og bogført værdi pr. aktivtype for leasingaktiver, rentebeløbet 

vedrørende leasingforpligtelser samt forfaldsanalyse i overensstemmelse med IFRS 9. 

Oplysningskravene til resultatopgørelsen omhandler Leasingydelser på kortfristede leasingaftaler, 

leasingydelser på leasingaktiver af lav værdi, variable leasingydelser, der ikke er en del af 
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leasingforpligtelsen, Indtægter fra videreleasing samt gevinst og tab fra sale and leaseback. 

Desuden skal der gives oplysninger om fremtidige pengestrømme. Disse oplysninger skal 

indeholde variable leasingbetalinger, optioner, garanterede restværdier, leasingaftaler der endnu 

ikke er trådt i kraft, men som er indgået samt kortfristede leasingaftaler (Steffensen, H., Tang 

Lassen, K. & Albrecht, S, side 51) ((ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 

Leases, side A812-A813). 

 

Der stilles ydermere krav til, at der gives den nødvendige kvalitative og kvantitative information, 

som regnskabsbrugeren behøver for at kunne forstå leasingaftalernes indvirkning på 

virksomhedens finansielle stilling, performance og pengestrømme. Dette kunne f.eks. være 

relevante oplysninger som synes at være virksomhedsspecifik såsom fleksibiliteten, som 

lejekontrakterne leverer, begrænsninger indført ved leasingaftaler, rapporterede oplysninger der 

kan være følsomme over for f.eks. fremtidige betalte lejekontrakter, eksponering fra andre risici i 

forbindelse med leasingaftaler samt afvigelser fra normal praktisk i branchen f.eks. usædvanlige 

eller unikke lejevilkår og -betingelser, der påvirker en lejers lejeportefølje (Ibid., B48 (A), side A836 

til A837). 

 

Som tidligere omtalt skal der oplyses, hvis reglerne omkring kortfristede leasingaftaler og 

leasingaftaler med leasingaktiver til lav værdi er inddraget, og hvorledes virksomheden har valgt, 

at indregne disse leasingaftaler (Ibid., side A814). 

 

6.3.9. Implementering af IFRS 16  

IFRS 16 skal implementeres for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere.  

Standarden indeholder en række lempelige overgangsregler, som har til formål at behjælpe 

overgangen fra IAS 17 til IFRS 16, eftersom en fuld implementering med tilbagevirkende kraft vil 

forekomme vanskelig for mange virksomheder (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S., side 

48-49).  

Implementeringen af IFRS 16 kunne ske på to måder: 

o Indregning med fuld tilbagevirkende kraft af eksisterende operationelle aftaler eller  



 
 

79 af 163 

o man kunne vælge at påbegynde indregningen pr. 1 januar 2019 (opgjort ud fra de 

tilbagediskonterede resterende leasingydelser samt leasingaktivet med samme værdi) 

(Ibid., side 50). 

o Leasingforpligtelsen som ved nr. 2. Dog hvor aktivet indregnes med tilbagevirkende kraft 

med den marginale lånerente pr. 1. januar 2019 som diskonteringsfaktor (Ibid.).   

6.4.1.Komparativ analyse  

Af overstående afsnit fremgår hvorledes én leasingaftale behandles efter hhv. IAS 17 og IFRS 16. 

Formålet med disse afsnit har været, at gøre det muligt at foretage en komparativ analyse samt 

belyse de forskelle der er mellem de to leasingstandarderne. 

 

6.4.1.1. Definition af leasingaftale  

Af IFRS 16 vurderes der, at definitionen af en leasingaftale er blevet skærpet begrundet med, at 

virksomheden, som følge af IFRS 16, nu skal have mere kontrol over det pågældende aktiv og ikke 

blot brugsretten som fremgik af IAS 17. Ydermere er det blevet en større problematik for 

leasingtager, at vurderes hvorvidt der er tale om en service- eller leasingaftale, da leasingtageren 

skal bruge oplysninger omkring leasinggiver, hvor disse oplysninger i mange tilfælde ikke er 

tilgængelige. Som under IAS 17 er der stadig en høj grad af skøn i vurderingen af hvilke aftaletyper 

der er tale om. Dette betyder at det er svært at behandle og indeholder subjektiv vurdering. En 

anden essentiel forskel mellem standarderne er fjernelsen af klassifikationen af, om leasingaftalen 

er operationel eller finansiel. I IFRS 16 skal man, til forskel fra IAS 17, vurdere hvorvidt der er tale 

om en leasingkontrakt eller anden slags kontrakt, og om hvorvidt det leasede aktiv skal indregnes i 

balancen eller ej Jf. IFRS 16’ undtagelsesregler. Det vurderes, at denne ændring af standarden vil 

have en stor virkning på leasingkontrakterne og hvorledes regnskaberne skal behandles 

fremadrettet.    

 

6.4.1.2. Måling  

Måden hvorpå måling foretages i IFRS 16 af hhv. aktiver og forpligtelserne ligner stadig, i 

hovedtræk, de bestemmelser der fremgår af IAS 17 - finansielle leasingaftaler. Af IFRS 16 fremgår, 

i modsætning til IAS 17, revurdering af leasingforpligtelserne. Denne revurdering er gældende ved 
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ændring af forsætningerne eller selve leasingaftalen. Revurdering vurderes som værende en 

nødvendighed for regnskabsstandarden, da der i takt med den øgede indregning af aftalerne i 

balancen samt regler i IAS 17 om operationelle aftaler nu, i overvejende grad skal indregnes.  

Af IFRS 16 er variabel leasingydelse en faktor under opgørelsen af leasingforpligtelsen, hvilken den 

ikke var som følge af den tidligere standard. Ydermere fremgår de fleste påregnelige ydelser under 

opgørelsen af en forpligtelse i IFRS 16, hvilket ikke var tilfældet under IAS 17, dog med undtagelse 

af variable forbrugs- og omsætningsbaserede ydelser.                       

 

6.4.1.3. Leasingperiode  

Gældende for både IFRS 16 samt IAS 17 defineres leasingperioden som værende en uopsigelig 

periode hvortil leasingtageren har brugsretten til leasingaktivet. Desuden medtages eller 

fratrækkes perioden, hvori leasingtageren har mulighed for at forlænge eller opsige leasingaftalen, 

ved brug af optionen hvis dette vurderes som værende rimelig sikkert. Der vurderes, at forskellen 

mellem den nævnende og daværende standard er, at man for IFRS 16 skal revurdere 

leasingperioden løbende. Dette er til trods for, at man som leasingtager, har mulighed for at 

forkorte eller forlænge leasingaftalen hvilken kan gøre det problematisk for virksomhederne at 

anskue hvor længe man bliver i aftalen. Jf. IFRS 16 fremgår, at virksomhederne skal vurdere, hvor 

længe man med rimelig sikkerhed regner med at benytte sig af det leasede aktiv. Dette vurderes 

som værende en vanskelig faktor der, i nogen grad, vil bygge på subjektive vurderinger. Én måde 

at behjælpelige dette, er ved at revurdere hvert år og således ikke få alle leasingaftalerne ind på 

balance på én gang. Dog fremgår der af standarden at disse revideringer skal vurderes, i forhold til 

om disse er urealistiske. Ergo kan man ikke uden videre revurdere hvert år hvilket vurderes til, at 

kunne give virksomhederne udfordringer.                       

 

6.4.1.4. Sammensatte kontrakter  

Af IAS 17 standarden, var der ingen bestemmelser for hvorledes opdeling af leasingaktivet skulle 

foretages - dog med undtagelse omkring opdeling af grunde samt bygningen mellem operationel 

og finansiel leasing. Efter IFRS 16 skal hvert element i leasingaftalen behandles særskilt, alle 

leasingelementerne i en kontrakt skal adskille fra ikke-leasingelementer. Disse leasingelementer er 
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aktiver, som kan benyttes enten særskilt fra hinanden eller sammen med andre ressourcer. Disse 

må dog ikke være afhængige af andre ressourcer eller aktiver i leasingaftalen.  

Det vurderes at man i virksomhederne i praksis formentlig vil forsøge at undlade at indregne ikke- 

leasingelementer i balancen.            

 

6.4.1.5. Undtagelse  

IAS 17 havde ingen undtagelsesregler. Klassifikationen mellem operationelle- og finansielle 

leasingkontrakter skulle dog være tilstede. Efter IFRS 16 er der kommet undtagelsesregler. Disse 

regler omhandler leasingkontrakter som har en løbetid på mindre end 12 måneder samt 

leasingaktiver med lav værdi. Den lave værdi er defineret som aktiver under 5.000 USD. Disse to 

undtagelser skal ikke indregnes på balancen. Det vurderes at disse undtagelsesregler er til og 

udformet således, at der for leasingtager, ikke skal være en større administrativ byrde til 

indregningen af leasingkontrakterne. Det vurderes, at der er en risiko for at virksomheder vil 

forsøge at udnytte disse undtagelser da det ikke helt er klassificeret hvor man leasingaktiver man 

kan definere som værende som low value assets eller short term assets. Short term assets er 

aktiver som man i teorien, som virksomhed, har mulighed for at undlade at indregne, hvilket kan 

føre til et større spekulationsspørgsmål ved anvendelsen af denne undtagelse. Det vurderes at 

short term assets er forbundet med en større risiko for leasinggiveren hvilket alt andet end lige vil 

gøre, at ydelsen for leasingtager stiger grundet risikoen. Derfor kan det vurderes usandsynligt at 

man som leasingtager går med til at betale en højere leasingydelse for at undgå, at indregne 

leasingaftalen i balancen. Det vurderes ligeledes at short term assets generelt vil være af 

uvæsentligt karakter, da leasingaftalen ikke må overstige 12 måneder hvilket går denne form for 

leasingaftale mindre attraktiv grundet den begrænset likviditetsmæssig fordel der kan være ved 

denne slags aftaler. Low value assets vurderes at have en begrænset effekt på balancerne i og 

med, at virksomheder der følger IFRS standarderne ofte er store, hvorved at leasingkontrakter der 

har en værdi af 5.000 USD vil være begrænset og dermed ikke have stor væsentlighed i det 

samlede billede af virksomhederne.                              
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6.4.1.6. Præsentation  

Præsentationen skal enten ske som et særskilt aktiv under materielle anlægsaktiv eller den 

regnskabspost som hvis aktivet havde været ejet. Det vurderes at der som følge af IFRS 16 nu vil 

ske en større ensretning ift. præsentationen af transaktioner vedrørende leasing, da disse 

transaktioner primært skal præsenteres i resultatopgørelsen som afskrivninger samt renter. 

Ydermere vurderes der, at da der ikke længere skal ske en klassifikation af leasingaftalen, 

operationel og finansiel, betyder dette, at der jf. IFRS 16 kun vil være de variable ydelser, som ikke 

skal være en del af leasingforpligtelsen samt de ydelser der er forbundet med low value assets og 

short term assets aftaler, som der løbende skal omkostningføres i resultatopgørelsen. Generelt 

vurderes der, at denne større ensretning i hvorledes præsentationen skal foretages kommer af, at 

alle leasingaftaler, undtagen undtagelserne, skal indregnes i virksomhedens balance som et brugs 

aktiv man har ret over samt tilsvarende, en leasingforpligtelse som man også skulle under IAS 17 

under finansielle aftaler.                

 

6.4.1.7. Oplysningskrav  

Tilblivelsen af oplysningskravene som følge af IFRS 16, indeholder væsentlig flere krav end 

tidligere gældende standard. Det vurderes dog ikke at de mere omfattet oplysningskrav vil komme 

til at påvirke hverken selve regnskabet eller det administrative for leasingtageren. I og med, at 

IFRS 16’s formål bl.a. har været at give mere gennemsigtighed for regnskabsbrugeren og dermed 

øge nytteværdien er øget oplysningskrav en selvfølge og det vurderes, at dette giver et mere 

transparent regnskab og regnskabsbruger. Det vurderes at regnskabsbruger vil få et bedre indblik i 

regnskabet som følge af IFRS 16 der giver bedre indblik i virksomhedens pengestrøm, finansielle 

position, udvikling m.m. og deraf give bedre beslutningsgrundlag for regnskabsbrugeren.  

 

De nye oplysningskrav omhandler hvilke regnskabsposter leasingaftalerne bliver indregning i, hvis 

disse ikke er allerede særskilt, og præsenteret i balancen. Ved resultatopgørelsen skal der jf. IFRS 

16 oplyses om hvorledes omfanget om de ydelser der er omkostningsførte omhandlende low 

value assets samt short term assets, der ikke er blevet indregnet som en del af 

leasingforpligtelsen. Regler om undladelse af indregning af overstående leasingaftaler skal oplyses.  
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Med IFRS 16 er der ligervis oplysningskrav omhandlende eventuelle gevinster samt tab ved salg og 

tilbageleasing, indtægter fra fremleasing, optioner, den samlede pengestrøm på årsbasis bevendt 

fra leasingaftalerne og den forventede pengestrøm af variable ydelser, restværdi fra 

leasingaktiverne, indgået leasingaftale samt omfanget af de korte leasingaftaler. Det fremgår, 

udover oplysningskravene, at der skal være indhold af oplysninger således at regnskabsbrugerne 

kan være i stand til at forstår leasingaftaler samt deres indvirkning på virksomhedens finansielle 

poster. Standarden henviser ligeledes til at de relevante oplysninger ikke allerede skal være 

præsenteret i regnskabet således at man ikke gengiver information.             

 

Det vurderes ud fra overstående, at oplysningskravet formentlig kan gøre det besværligt at sondre 

mellem hvad der er relevant information, hvilket kan komme til at skade regnskabsbrugerens 

udfald. Dette begrundes med at IFRS 16 indeholder særdeles mange oplysningskrav som ikke var 

tilstede i IAS 17. En stor del af oplysninger som skal varetages vurderes at bygge på effekt af de 

øgede skøn, som der er ifb. med indregningen af de tidligere operationelle leasingaftaler. Man 

kunne diskutere om det øget oplysningskrav i realiteten modsiger IFRS 16’s oprindelig formål, 

nemlig at skabe gennemsigtighed for regnskabsbrugeren og om hvorvidt disse er en 

nødvendighed.                  

 

6.4.1.8. Delkonklusion 

Ud fra overstående kan der konkluderes at IFRS 16, i forhold til IAS 17, er mere overskuelig, men 

samtidig også en mere omfattende standard. Dette konkluderes ud fra, at der nu er medtaget 

definitioner samt fortolkninger i standarden som ikke var i den foregående.  

Den regnskabsmæssige behandling af leasing er blevet ændret som følge af IFRS 16. Dette bygger 

primært på, at der nu er krav om at alle leasingaftaler en virksomhed har skal, som udgangspunkt 

indregnes i balancen. Dette skal behandles som et brugsretsaktiv samt leasingforpligtelse i 

balancen. Standarden indebærer ydermere opdaterede definitioner, nye former for undtagelser 

samt afskaffelse af den tidligere klassifikationstest. IFRS 16 har i sin helhed medført store 

ændringer for leasingstandarden og med disse ændringer ligeledes konsekvenser for både 

leasingtager og bruger. Konsekvenserne såsom øgede krav til indregningen, hvorledes 

sammensatte kontrakter skal behandles, revurderingen, indregningen mm.  
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Det konkluderes ligeledes, at IFRS 16, som følge af IAS 17 kritik omhandlende subjektive vurdering 

og skøn, stadig indeholder tilsvarende problemstillinger, hvori subjektiv vurdering og skøn må 

foretages.                                      

            

6.4.1.9. Nøgletalseffekt af IFRS 16 

Af nedstående tabel fremgår en oversigt over valgte nøgletal til nøgletalsanalysen. Tabellen 

indeholder formel samt hvilken påvirkning IFRS 16 har på de valgte nøgletal.  

Nøgletal Formel Påvirkning af IFRS 16 

Afkastningsgrad  

 

Ebit ∗ 100
Aktiver	i	alt	 

I størstedelen af tilfældene vil 

afkastningsgraden stige, efter-

som den procentvise stigning i 

EBIT vil være større end til-

svarende stigning i aktiverne. 

Kan være tilfælde hvor afkast-

ningsgraden vil være falde som 

følge af IFRS 16.   

EBIT Margin  

 

Ebit ∗ 100
Omsætning	 

Der vil ske en forøgelse. Grundet 

den tidligere indvirkning på 

driftsomkostninger efter IFRS 16 

skal fordeles med afskrivninger 

og finansielle omkostninger. 

Eftersom det kun er afskrivning-

erne som påvirker EBIT, vil nøgle-

tallet stige som følge af IFRS 16. 

Aktivernes 

omsætningshastighed  

 

Omsætning	
Aktiver	  Der vil ske en reduktion af 

nøgletallet. Dette skyldes en 

stigningen af samlede aktiver der 

skal indregnes.   
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Egenkapitalforrentningen  

 

Resultat	før	finansielle	poster	
Egenkapital	  

Der vil ske en reduktion i 

forbindelse med implemente-

ringen af IFRS 16 på kort sigt.  

Over tiden vil dette nøgletal dog 

blive udlignet. 

Gældsrente 

 

Finalsielle	omkostninger ∗ 100
Gennemsnitlig	gæld  

Kan både stige og falde som følge 

af IFRS 16. Hvis den effektive 

rente på leasingforpligtelserne 

relateret til IFRS 16 er højere end 

den gennemsnitlige rente på de 

resterende rentebærende 

gældsforpligtelser, så vil 

nøgletallet stige. Omvendt gør 

sig gældende hvis gældsrenten er 

lavere.  

Gearing  

 

Nettorentebærende	gæld
egenkapital	  

Der vil ske en forøgelse af 

gearingen. Dette skyldes 

aktivering af tidligere 

operationelle leasingaktiver 

hvilket medfører en andel af 

gældsforpligtelser i forhold til 

egenkapitalen.  

EBITDA Margin  

 

Ebitda ∗ 100
Omsætning	  

Der vil ske en forøgelse af 

EBITDA Margin. Dette skyldes at 

den tidligere leasingydelse som 

blev afholdt i 

driftsomkostningerne ikke 

længere skal indgå i nøgletallet.  

EBT Margin 

 

Ebit ∗ 100
Omsætning	 

På negativ på kort sigt, eftersom 

afskrivningerne og de finansielle 
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omkostninger overstiger den 

tidligere ydelse der blev 

indregnet under driftsom-

kostningerne Eftersom disse i 

takt med leasingaftalernes udløb 

udlignes, vil nøgletallet over tid 

være upåvirket af IFRS 16.  

Gældsætningsgrad  

 

Gæld	i	alt ∗ 100
Aktiver	i	alt	  

Der vil ske en forøgelse af 

gældssætningsgraden. Dette 

skyldes aktivering af tidligere 

operationelle leasingaktiver 

eftersom andelen af samlede 

gældsforpligtelser i forhold til 

den samlede balancesum stiger. 

Soliditetsgrad  

 

Egenkapital ∗ 100
Aktiver	i	alt	  

Der vi ske en reduktion af 

nøgletallet. Dette skyldes en 

større mængde af gældsfor-

pligtelser vil udgøre den samlede 

balance. 

Likviditetsgrad 

 

Kortfristede	aktiver
Kortfristede	gæld	  

Der vil ske en reduktion. Dette 

skyldes en stigning af den korte 

gæld uden en tilsvarende 

stigning i omsætningsaktiverne 

Figur 2. Nøgletalseffekt af IFRS 16 - egen tilvirkning.   
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7.1. Analyse af de regnskabsmæssige konsekvenserne ved 

implementeringen af IFSR 16 for udvalgte transportvirksomheder.  

Nærværende opgave har tidligere belyst de teoretiske konsekvenser ved overgangen fra IAS 17 til 

IFRS 16 gennem en komparativ analyse af de 2 standarder. I dette afsnit vil effekterne af IFRS 16 

blive illustreret i praksis ved at inddrage årsrapporter fra udvalgte virksomheder. De udvalgte 

virksomheder har det tilfældes, at de alle befinder sig i transportbranchen, som skønnes at være 

den branche der hårdest ramt af den nye leasingstandard jf. afsnit 1.5.1 ”Afgrænsning af 

branche”.  

De udvalgte virksomheder er A.P. Møller Mærsk, DSV og Lufthansa. Analyseafsnittet vil blive 

indledt med et afsnit omkring grundlæggende forudsætninger for afhandlingens beregninger af de 

IFRS 16 berørte regnskabsposter i balancen og resultatopgørelsen, som derefter vil danne 

grundlag for nøgletalsberegningen. 

 Eftersom det ikke har været muligt at indhente alle de nødvendige regnskabstal direkte fra de 

udvalgte virksomheders årsrapporter, har det været nødvendigt at opsætte nogle forudsætninger 

for vores beregninger af de regnskabstal, som ikke direkte kunne udledes af årsrapporterne. Der 

vil derudover være opsat nogle specifikke forudsætninger i forhold til IFRS 16’ kompleksitet og 

begrænsningen af noteapparaternes oplysninger i de enkelte virksomheder, i forhold til at kunne 

beregne de helt nøjagtige effekter af IFRS 16’ ikrafttrædelse. 

Efter gennemgangen af disse forudsætninger vil analysen være opdelt på virksomhedsniveau, hvor 

de 3 udvalgte virksomheder behandles og analyseres i kronologisk rækkefølge. De 3 analyser er 

opbygget i overensstemmelse med hinanden ved først at gennemgå de estimeringer, som er 

foretaget af projektgruppen og som grundet manglende oplysninger om de konkrete regnskabstal 

i virksomhedernes årsrapporter har været nødvendige at estimere for at kunne analysere de 

regnskabsmæssige konsekvenser af IFRS 16. Eftersom A.P. Møller Mærsk er den første virksomhed 

der behandles, vil der være forhold omkring estimeringerne, som er mere dybdegående forklaret i 

analysen for denne. Disse forklaringer vil i analysen af DSV og Lufthansa blive gennemgået mere 

kortfattet, eftersom fremgangsmåden for estimeringerne er identiske med dem der er foretaget i 

analysen af A.P. Møller Mærsk.   



 
 

88 af 163 

Derefter gennemgås effekten af IFRS 16 standarden på virksomhedernes resultatopgørelse og 

balance for 2018 og 2019. Afhandlingen har valgt at præsentere balancen først, da det er her 

effekterne af IFRS 16 vurderes at være væsentligst. 

Opgørelsen af resultatopgørelsen og balancen danner herefter grundlag for 

nøgletalsberegningerne og den dertilhørende nøgletalsanalyse. De udvalgt nøgletal fremgår af 

afsnit 6.4.1.9 ”Nøgletalseffekt”, hvor formlerne for beregningen af disse er opgjort og hvordan 

nøgletallene generelt forventes at blive påvirket implementeringen af IFRS 16. Afslutningsvis 

rundes de respektive analyser af med en delkonklusion, som tager udgangspunkt i at sammenligne 

hvilke af de 3 virksomheder der vurderes at være hårdest ramt af IFRS 16’ ikrafttrædelse.  

 

De grundlæggende forudsætninger for estimeringen af regnskabstallene jf. IFRS 16 

 

Herunder er oplistet en række grundlæggende forudsætninger, som er gældende gennem alle tre 

analyser. Derudover er der foretaget en række specifikke forudsætninger gældende for de enkelte 

virksomhedsanalyser, som vil blive præsenteret når aktuelt.  

 

• Hvis der i årsrapporten ikke er oplyst en diskonteringsrente, beregnes forholdet mellem 

renteomkostninger og rentebærende gæld i indeværende regnskabsår.  

• I de tilfælde hvor noteapparatet ikke har opdelt forfaldstidspunktet af de operationelle 

leasingforpligtelser i intervaller af 1. år, men f.eks. har benyttet en længere periode som 1-

5 år, vil det blive foretaget lineære opdeling af leasingydelserne og der forudsættes 

hermed at ydelserne er lige store gennem alle årene i perioden. Desuden forudsættes det 

at leasingforpligtelser som forfalder senere end år 5 alle forfalder i år 6. 

• De indregnede aktiver afskrives lineært over hele brugstiden. Derudover er 

afskrivningstiden i alle tre analyser fastsat til at blive foretaget over 6 år, hvilket er fastsat i 

sammenhæng med forudsætningen omkring forfaldstidspunkt i forrige punkt.   

• Der tages ikke højde for low-value leasingaftaler. 

• Der korrigeres ikke for følgende medmindre andet oplyst ved estimeringen; 

Servicekontrakter, indgået optioner i leasingaftalen og der foretages heller ikke udskillelse 

af servicekontrakter eller variable ydelser, hvis de ikke efter IFRS 16 skulle have været 
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indregnet. Grunden til der ikke korrigeres for ovenstående er, at der i årsrapporterne ikke 

er tilstrækkelige med oplysninger i noterne til at kunne foretage valide korrektioner herfor. 

• Der er ikke taget højde for forhold omkring udskudt skat, som vil opstå i forbindelse med 

IFRS 16. 

• Beløbsmæssige differencer mellem aktiverne og passiverne vil blive reguleret over 

egenkapitalen.  

• Derudover forudsættes det at implementeringen af IFRS 16 er sket med tilbagevirkende 

kraft fra 01.01.2018 for dermed at kunne estimere effekten af leasingstandarden for 

regnskabsåret 2018 

 

Udover følgende forudsætninger for estimeringerne af de respektive regnskabstal, vil 

afhandlingen gøre læseren opmærksom på betydningen af følgende definition, som 

gennemgående benyttes i analysen af de 3 virksomheder: 

 

• Når der i analysen skrives ”Ekskl. IFRS 16” svarer dette til ”inkl. IAS 17” eller blot ”IAS 17”.  

7.2. Analyse A.P. Møller Mærsk  

7.2.1. Virksomhedsbeskrivelse. 

A.P. Møller Mærsk er et dansk rederi-, handels- og industrikoncern som blev grundlagt i 1904 i 

Svendborg, af skibsfører Peter Mærsk Møller og hans søn A.P. Møller under navnet A/S 

Dampskibsselskabet Svendborg. Det nuværende selskab, A.P. Møller Mærsk A/S, blev oprettet i 

2003 efter fusion af de to Mærsk-rederier D/S 1912 og D/S Svendborg (Den Store Danske - Mærsk, 

2020).  

 

I 1984 investerede Mærsk McKinney Møller, for første gang penge i container. Ca. 2 mia. kr. som 

var startskuddet til den virksomhed vi kender i dag, hvor koncernen er en stor aktør på 

shippingbranchen. I 2003 fratrådte Mærsk McKinney Møller fra bestyrelsen. I 2004 frasolgtes IT-

virksomheden Mærsk Data til IBM Danmark A/S (Den Store Danske - Mærsk, 2020). 
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I dag er A.P. Møller Mærsk blandt Danmarks største erhvervsvirksomhed med aktiviteter i op imod 

130 lande og opererer inden for områder såsom transport, udvinding af olie samt naturgas 

(Madsen, 2012). Det er desuden fjerde generation af stiftelsesfamilien der stadig, den dag i dag, er 

en del af bestyrelsen i Mærsk (Maersk, Our history, 2020). Koncernen er opdelt i Damco, Mærsk 

Line og APTM Terminals samt andre mindre containervirksomheder (Madsen, 2012).   

 

A.P. Møller Mærsk er med sin størrelse, både på det danske og udenlandske marked, en afgørende 

koncern indenfor transportbranchen. Derfor vurderes som værende idealt at medtage i denne 

afhandling.   

 

7.2.2. Oplysninger i årsrapporterne til brug for konsekvensanalyse. 

Projektet har til hensigt at give et indblik i den regnskabsmæssige påvirkning i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 16, som trådte i kraft pr. 1. januar. 2019. Eftersom projektet har ønsket 

at udarbejde resultatopgørelse, balance og nøgletal for 2018 og 2019 inkl. og ekskl. Indvirkningen 

fra IFRS 16, er det ikke alle de nødvendige regnskabstal, som har kunne indhentes fra de 

respektive årsrapporter.  Det har til brug for analysen af A.P. Møller Mærsk været muligt at 

indhente regnskabstallene direkte fra resultatopgørelse og balancen for 2019 inkl. IFRS 16 og 2018 

ekskl. IFRS 16, som efterfølgende har dannet grundlag for nøgletalsberegningen (A.P. Møller 

Mærsk, Annual Report, 2019, s. 68-69). 

Derudover har det i høj grad været muligt at indhente data til resultatopgørelse og balance for 

2018 inkl. IFRS 16, da hovedposterne var opgjort herfor i årsrapporten for 2019 (A.P. Møller 

Mærsk, Annual Report, 2019, s. 14).  

I forhold til regnskabstallene der skal bruges til at udarbejde resultatopgørelsen og balancen for 

2019 ekskl. IFRS 16, har årsrapporten for 2019 ikke direkte oplyst om de beløbsmæssige 

konsekvenser af IFRS 16 på regnskabspostniveau. Nærværende afhandling har derfor estimeret 

effekten af IFRS 16 for de regnskabsposter, som hovedsageligt vil blive påvirket, for dermed at 

kunne opstille en resultatopgørelse og balance uden effekten af IFRS 16 for 2019. Denne 

estimering er foretaget med udgangspunkt i A.P. Møller Mærsk’ årsrapporter for 2018 og 2019.  
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Der er i både resultatopgørelsen samt balancen indsat notenumre til de poster, hvor der er blevet 

foretaget beregning og estimater af projektgruppen. Det tilsvarende notenummer vil fremgå af 

overskrifterne i den efterfølgende gennemgang af de foretaget estimeringer.  

 

7.2.2.1. Estimering af materielle anlægsaktiver1 

De materielle anlægsaktiver består af ejendomme og driftsaktiver samt leasingaktiver også omtalt 

”Right-to-use-assets”. Tallene som er medtaget fra A.P. Møller Mærsk’ årsrapporter eller opgjort 

af nærværende afhandling og senere skal danne grundlag for beregningen af nøgletallene for A.P. 

Møller Mærsk er præsenteret herunder: 

 

mio. USD 2019 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Materielle anlægsaktiver1 35.976 29.693 37.329 31.107 

Tabel 3. A.P. Møller Mærsk - Materielle anlægsaktier 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

Tallene for 2019 inkl. IFRS 16 og 2018 ekskl. IFRS 16 er indhentet direkte fra A.P. Møller Mærsk’ 

årsrapport for 2019. De resterende to tal er estimeret på baggrund af oplysninger i årsrapporterne 

for 2018 og 2019. Projektets estimering af disse vil særskilt blive gennemgået i afsnittene 

herunder. 

 

7.2.2.2. Materielle anlægsaktiver - 2018 inkl. IFRS 16: 

Opgørelsen af de materielle anlægsaktiver inkl. IFRS 16 for 2018 tager udgangspunkt i tabel 4, som 

er en oversigt over leasingaktiverne pr. 31. december 2019. Oversigten indeholder ikke kun 

leasingaktiver der er tilkommet i forbindelse med IFRS 16, men ligeledes leasingaktiver omfattet af 

den tidligere IAS 17 standard. Det er derfor nødvendigt at få korrigeret herfor, så den korrekte 

effekt af IFRS 16 pr. 31.12.2018 kan blive opgjort. Som det fremgår af tabel 4, er leasingaktiverne 

opgjort pr. 1. januar 2019 til 6.222 mio. USD. Dette antages desuden af projektgruppen at være 

effekten af den ikrafttrådte IFRS 16 standard på åbningsbalancen for 2019, da der først 

efterfølgende bliver korrigeret for leasingaktiver der allerede under IAS 17 var indregnet på 

balancen. (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, s. 83) 
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Tabel 4. A.P. Møller Mærsk - Opgørelse af leasingaktiver pr. 1 januar 2019 og 31. december 2019.  

 

Implementeringen af standarden har dermed betydet at de materielle anlægsaktiver er steget fra 

31.107 mio. USD. til 37.329 mio. USD. Jf. opgørelsen af aktiverne i tabel 12 der præsenteres senere 

i analysen. Det fremgår desuden af A.P. Møller Mærsk’ årsregnskab for 2019 at 3.120 mio. USD ud 

af de 6.222 mio. USD vedrører ”Skibe og Containere”. Derudover vedrører 2.351 mio. USD 

”Koncessionsaftaler” og de resterende 751 mio. USD vedrører ”Ejendomme og andre 

leasingaktiver” (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, s. 83).  

 

7.2.2.3. Materielle anlægsaktiver - 2019 ekskl. IFRS 16: 

Eftersom der i A.P. Møller Mærsk’ årsrapport for 2019 ikke er udarbejdet regnskabstal for 2019 

ekskl. IFRS 16, har det for nærværende afhandling været nødvendigt at foretage disse 

estimeringer for at kunne beregne regnskabstallet herfor. Der er hertil opsat en række 

forudsætninger for beregning af leasingaktiver relateret til implementeringen af IFRS 16, som skal 

udskilles af de samlede materielle anlægsaktiver, for dermed at kunne præsentere 

regnskabsposten ekskl. indvirkning af IFRS 16. Følgende forudsætninger er opstillet 

forberegningen: 

 

• Der tages udgangspunkt i nutidsværdien af leasingaktiverne i note 8 i A.P. Møller Mærsk’ 

årsrapport for 2019, som også blev præsenteret i tabel 4 i nærværende afhandling. Hertil 
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fratrækkes de lineært beregnet afskrivninger for 2019. (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 

2019, s. 83) 

• Derudover beregnes og tillægges en forholdsmæssig andel af tilgange, som forventes at 

være klassificeret som operationelle leasingaftaler, der jf. implementeringen af IFRS 16 

forventes af indgå som en del af de samlede leasingaktiver der er tilkommet A.P. Møller 

Mærsk i 2019.  

 

På baggrund af ovenstående forudsætninger har nærværende afhandling opgjort effekten af IFRS 

16 på de materielle anlægsaktiver pr. 31.12.2019 til følgende: 

 

A.P. Møller Mærsk - Estimering af 

leasingaktiver relateret til IFRS 16 ultimo 2019: 

mio. USD 

NPV primo 2019 - Operationelle leasingaktiver 6.222 

Estimeret tilgang af IFRS 16 relateret aktiver i 

2019. 
1.098 

Årets afskrivninger 2019 -1.037 

Leasingaktiver pr. 31.12.2019 6.283 

Tabel 5. A.P. Møller Mærsk - Opgørelsen af IFRS 16 relateret leasingaktiver pr. 31.12.2019 

 

Af tabel 5 fremgår det at leasingaktiverne primo 2019 relateret til IFRS 16 er opgjort til 6.222 mio. 

USD, hvilket stemmer overens med ultimo opgørelse for 2018 i forrige afsnit. Derudover er de 

forholdsmæssige tilgange beregnet ved at estimere de IFRS 16 relateret leasingaktivers 

procentmæssige andel af de samlede leasingaktiver pr. 01.01.2019 og derefter multiplicere denne 

andel med årets tilgange af leasingaktiver. Denne beregning er behæftet med skøn og dermed en 

del usikkerhed. Som det sidste i tabel 5 er årets afskrivninger for 2019 opgjort ved at beregne den 

lineære afskrivning i primo værdien med en brugstid på 6 år. Efter disse beregninger er foretaget 

og mellemregningerne summeres udgør værdien af leasingaktiver relateret til IFRS 16 pr. 

31.12.2019 altså 6.283 mio. USD.  
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IFRS 16 har jf. nærværendes projekts beregninger altså betydet en forskel i de Materielle 

anlægsaktiver på 6.283 mio. USD, denne forskel fremgår også af den udarbejdede balance, hvor 

effekten på A.P. Møller Mærsk’ aktiver fremgår af tabel 12. længere nede i analysen. Her vil 

posten realisere et fald fra 35.976 mio. USD til 29.693 mio. USD i modsætning til hvis den tidligere 

gældende IAS 17 standard havde været anvendt, eftersom den ikke indregnede de operationelle 

leasingkontrakter på balancen, men kun oplyste om disse i årsrapportens noteapparatet.  

 

7.2.3. Estimering af leasingforpligtelser – Kort- og langfristede2 og 3  

Leasingforpligtelserne er i balancen opdelt i kort- og langfristede, hvor de kortfristede 

leasingforpligtelser forfalder inden for en 12 måneders periode fra opgørelsestidspunktet af 

balancen, forfalder de langfristede leasingforpligtelser derimod senere end 12 måneder efter 

opgørelsen af balancen. De opgjorte tal for 2018 og 2019 inkl. og ekskl. IFRS 16 er præsenteret 

herunder: 

 

mio. USD. 2019 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Leasingforpligtelser2 7.295 1.828 6.173 1.858 

Kortfristet del af lesingforpligtelser3 1.282 238 2.338 408 

Samlet leasingforpligtelser 8.577 2.066 8.511 2.266 

Tabel 6. A.P. Møller Mærsk - Kort- og langfristede leasingforpligtelser for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 samt IAS 17. 

 

Forskellen mellem indregning ved IFRS 16 eller IAS 17 i de enkelte år, vil som udgangspunkt 

befinde sig tæt op af IFRS 16 påvirkning på de materielle anlægsaktiver. Det vil dog ikke være det 

helt samme tal eftersom leasingaktiverne afskrives ud fra en praksis, hvortil leasingforpligtelserne 

afdrages i forhold til amortiseringen af disse forpligtelser som på kort sigt giver en anden 

påvirkning. Afdragene vil i begyndelsen være lavere end afskrivningerne på leasingaktiverne, men 

udlignes over tid. Dette fremgår også af tabel 9, hvor en sådan amortisering finder sted og hvor 

det tydeligt fremgår, at afdragene stiger i takt med at restgælden faldet.  Da opgørelsen af 

balancen pr. 31.12.2018 tager udgangspunkt i åbningsbalancen for 01.01.2019, som er første 

indregningstidspunkt med brug af IFRS 16, vil forskellene i påvirkningen på de materielle 

anlægsaktiver og leasingforpligtelser være begrænset. Der vil i de førstkommende år efter 
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implementeringen af IFRS 16 opleves forskelle i påvirkningen på de materielle anlægsaktiver og 

leasingforpligtelser. Disse forskelle skyldes, at der er som udgangspunkt vil være forskel i 

praksissen for afskrivninger af leasingaktiverne og at afdraget på leasingforpligtelserne vil variere 

ud fra amortiseringen af disse forpligtelser. Det fremgår af balancen i tabel 12 og 13, at der 

mellem de materielle anlægsaktiver og leasingforpligtelser ultimo 2019 er opstået forskelle i 

værdien relateret til implementeringen af IFRS 16.  

I afsnit 7.2.2.2. vil leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 for 2019 blive estimeret i 

overensstemmelse med ovenstående gennemgang. Disse kan derefter sammenlignes med den 

tidligere opgjorte effekt på materielle anlægsaktiver i 2019 relateret til IFRS 16.  

I Afsnittet herunder vil opgørelsen af leasingforpligtelser i forbindelse med implementeringen af 

IFRS 16 for 2018 først blive gennemgået.  

Begge de efterfølgende afsnit for 2018 og 2019 vil udover at opgøre leasingforpligtelserne 

fokusere på at opdele disse, i hvilke der vedrører kort- og langfristede leasingforpligtelser.  

 

7.2.3.1.  Kort- og langfristede leasingforpligtelser 2018 inkl. IFRS 16: 

Beregningen af effekten på leasingforpligtelserne i A.P. Møller Mærsk’ passiver relateret til 

implementeringen af IFRS 16 for 2018 er opgjort i forbindelse med åbningsbalancen for 1. januar 

2019 i A.P. Møller Mærsk’ årsrapport for 2019 og fremgår af note 24 (A.P. Møller Mærsk, Annual 

Report, 2019, s. 107). Det opgjorte tal heri benyttes af nærværende afhandling som 

leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 ultimo 2018. Effekten på A.P. Møller Mærsk’ 

leasingforpligtelser er opgjort til 6.245 mio. USD. og er desuden korrigeret for alle 

undtagelsesregler i IFRS 16 standarden. Det fremgår af noten desuden at værdien af disse 

operationelle leasingforpligtelser efter korrektionen for b.la. servicekontrakter, leasingaktiver 

under 5.000 USD, ikke-påbegyndte leasingaktiver og inden den foretaget tilbagediskontering til 

nutidsværdien, at forpligtelser udgør 12.041 mio. USD. (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, 

s. 107) 

Til fordelingen af leasingforpligtelserne tager projektet udgangspunkt i note 19 fra A.P. Møller 

Mærsk’ årsrapport 2019 (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, s. 103) På baggrund heraf 

fremgår det at leasingforpligtelser som forfalder inden for det næste år udgør 2.046 mio. USD. 
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Disse er blive tilbagediskonteret til nutidsværdien pr. 31.12.2018, hvilket er gjort i nedenstående 

formel: 

2046	𝑥	(1 + 0,06)!" = 1930,19	𝑚𝑖𝑜. 𝑈𝑆𝐷. 

 

Dette er ligeledes det beløb som tillægges de kortfristede leasingforpligtelser ultimo 2018. 

Det resterende beløb på 4.314,81 mio. USD. som udgør forskellen mellem vores samlede 

nutidsværdi af operationelle leasingforpligtelser der jf. IFRS 16 skal indregnes og nutidsværdien af 

de kortfristede leasingforpligtelser tillægges de langfristede leasingforpligtelser i balancen, hvor 

passiverne er opgjort af tabel 13 som præsenteres længere nede i analysen.  

 

 7.2.3.2. Kort- og langfristede leasingforpligtelser 2019 ekskl. IFRS 16: 

De samlede leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 er opgjort ved at tage udgangspunkt i note 24 

for A.P. Møller Mærsk’ årsrapport for 2019. Her fremgår de samlede leasingforpligtelser relateret 

til IFRS 16 primo 2019 til at udgøre 6.245 mio. (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, s. 107) 

USD. For herefter at beregne leasingforpligtelserne relateret til IFRS 16 ultimo 2019 fratrækkes 

årets beregnede afdrag jf. tabel 9, som udgør 895 mio. EUR. Herefter tillægges den 

forholdsmæssige beregnede tilgang af leasingaktiver i forbindelse med implementeringen af IFRS 

16. Denne tilgang fremgår af tabel 5 og er opgjort til 1.098 mio. USD. De samlede 

leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 er af afhandlingen dermed estimeret til at udgøre 6.448 

mio. USD. I modsætning til ovenstående afsnits fremgangsmåde i forhold til fordelingen af 

leasingforpligtelserne, vil disse i dette afsnit blevet grebet anderledes an. Årsagen herfor er, at de 

kortfristede leasingforpligtelser ellers ville blive præsenteret som en negativ værdi. Derfor vil 

fordelingen i stedet bero på en fordelingsnøgle ud fra posternes; De langfristede 

leasingforpligtelser og kortfristede leasingforpligtelser’ beløbsmæssige værdi. Denne fordeling 

fremgår herunder: 

 

Estimerede leasingforpligtelser relateret 

til IFRS 16 ultimo 2019. 

 

6.448 

 
mio. USD 

 

Samlede leasingforpligtelser ultimo 

2019. 

 

 

8.577 
 

 

Fordelings- 

brøk: 

Fordeling af de estimerede 

leasingforpligtelser relateret til IFRS 

16  
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Langfristede leasingforpligtelser inkl. 

IFRS 16. 

 

7.295 

 

0,85 

 

5.484 

 

Kortfristede leasingforpligtelser inkl. 

IFRS 16. 

 

1.282 

 

0,15 

 

964 

  
 

1,00 

 

6.448 

Tabel 7. A.P. Møller Mærsk - Estimering af kort- og langfristede leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 31.12.2019 

 

Det fremgår af overstående beregning at de langfristede leasingforpligtelser for 2019 ekskl. IFRS 

16 skal nedbringes med 5.484 mio. USD og de kortfristede leasingforpligtelser skal nedbringes 

med 964 mio. USD.  

 

7.2.4. Estimering af Andre eksterne omkostninger4 

Er en af de poster i resultatopgørelsen der bliver påvirket af den nye leasingstandard IFRS 16, 

eftersom ydelserne vedrørende det der tidligere under IAS 17 blev klassificeret som operationel 

leasing nu skal aktiveres og afskrives over dets brugstid. Førhen omkostningsførtes ydelsen på de 

operationelle leasingkontrakter direkte i andre eksterne omkostninger, nu skal de afskrives 

løbende og den årligt beregnet rente omkostningsføres i finansielle omkostninger. IFRS 16 

medfører dermed at EBITDA stiger i forhold til inden implementeringen af standarden. En 

gennemgang af påvirkningen på regnskabsposten for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16 vil 

blive gennemgået herunder. 

 

7.2.4.1. Andre eksterne omkostninger - 2018 inkl. IFRS 16 

I forhold til at beregne ændringen i de eksterne omkostninger fra overgangen fra IAS 17 til IFRS 16 

i 2018, har projektet taget udgangspunkt i A.P. Møller Mærsk’ årsrapport fra 2019, som har 

præsenteret hovedposterne fra 2018 inkl. og ekskl. IFRS 16. Nedenstående tabel har beregnet 

ændringen i andre eksterne omkostninger for 2018 (A.P. Møller Mærsk, Annual Report, 2019, s. 

14): 
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mio. USD 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 

Bruttoresultat 19.224 19.247 

EBITDA 4.998 3.809 

Driftsomkostninger 14.226 15.438 

Ændringer i andre eksterne omkostninger jf. implementeringen af IFRS 16  

1.212 

Tabel 8. A.P. Møller Mærsk - Estimering af effekt på andre eksterne omkostninger jf. implementeringen af IFRS 16 for 

2019. 

 

Eftersom IFRS 16 kun har påvirket andre eksterne omkostninger under det operationelle afsnit i 

resultatopgørelsen kan beregningen simpelt foretaget ved at beregne forskellen mellem 

bruttoresultatet og EBITDA, som henholdsvis er 14.226 mio. USD. for 2018 inkl. IFRS 16 og 15.438 

mio. USD for 2018 ekskl. IFRS 16. Forskellen herimellem er ændringen i andre eksterne 

omkostninger som følge af IFRS 16’ ikrafttrædelse. Den ændring udgør 1.212 mio. USD. og 

regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” falder dermed fra 10.674 mio. USD til 9.462 mio. 

USD, som er det beløb der medtages for 2018 inkl. IFRS 16. 

 

7.2.4.2. Andre ekstern omkostninger – 2019 ekskl. IFRS 16 

Ændringen i de eksterne omkostninger relateret til implementeringen af IFRS 16 er grundet de 

manglende regnskabstal for 2019 ekskl. IFRS 16 opgjort af afhandlingen. Forskellen herfor er 

opgjort ved at behandle den beregnede nutidsværdi af de operationelle leasingforpligtelser, som 

blev præsenteret under afsnit 7.2.3.1. Herefter foretages en amortisering af denne værdi af 

leasingforpligtelserne pr. 01.01.2019 over den fastsatte brugstid på 6 år og med den i A.P. Møller 

Mærsk’ årsrapport oplyste diskonteringsrente på 6 %. Beregningen heraf fremgår af tabellen 

nedenunder:  

 

mio. USD  

Primo 

Restgæld 

 

Ydelse 

 

Rente 

 

Afdrag 

 

Ultimo 

Restgæld 
År  

0 6.245 0 0 0 6.245 

1 6.245 1.270 375 895 5.350 
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2 5.350 1.270 321 949 4.401 

3 4.401 1.270 264 1.006 3.395 

4 3.395 1.270 204 1.066 2.328 

5 2.328 1.270 140 1.130 1.198 

6 1.198 1.270 72 1.198 0 

Tabel 9. A.P. Møller Mærsk - Amortisering af leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 31.12.2018 

 

Af tabel 9 fremgår det at ydelsen for år 1 er beregnet til 1.270 mio. USD., hvilket også er beløbet 

som skal tillægges regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” ved udarbejdelsen af 

resultatopgørelsen for 2019 ekskl. IFRS 16. Dermed stiger regnskabsposten fra 9.358 mio. USD til 

10.628 mio. USD.  

 

7.2.5. Estimering af af- og nedskrivninger5 

I forbindelse med at operationelle leasingkontrakter jf. IFRS 16 skal aktiveres på balancen og 

afskrives over aktivets brugstid, har den nye leasingstandard medført at posten ”Af- og 

nedskrivninger” bliver negativt påvirket af den nye standard i forhold til tidligere, hvor alle 

omkostningerne i forbindelse med de operationelle leasingkontrakter blev afholdt på 

regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger”. Grundet begrænsede oplysninger af relevante 

regnskabstal i A.P. Møller Mærsk’ årsrapporter for 2019. Er regnskabstallet for 2019 ekskl. IFRS 16 

estimeret i nedenstående afsnit. 

 

7.2.5.1. Af- og nedskrivninger 2019 ekskl. IFRS 16 

Forskellen i af-og nedskrivninger forårsaget af implementeringen af IFRS 16 er beregnet på 

baggrund af den estimerede nutidsværdi af leasingaktiverne relateret til IFRS 16 primo 

regnskabsåret. Da det tidligere blev besluttet, at brugstiden skulle fastsættes til 6 år, er 

nedskrivninger for de indregnede operationelle leasingaktiver som følge: 

mio. USD. Værdi primo Årets afskrivninger Værdi 

ultimo 
 

Leasingsaktiver jf. IFRS 16 primo 2019 6.222 1.037 5.185 

Tabel 10. A.P. Møller Mærsk - Årets afskrivninger på IFRS 16 relaterede leasingaktiver for 2019. 
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Regnskabsposten ”Af- og nedskrivninger” falder hermed fra 4.287 mio. USD til 3.250 mio. USD, 

som altså er et fald identisk med den beregnede afskrivning for 2019 på 1.037 mio. USD. jf. tabel 

10.  

 

7.2.6. Estimering af finansielle omkostninger6 

Implementeringen af IFRS 16 betød ud over at leasingaktiver vedrørende operationelle 

leasingkontrakter omfattet af indregningsregningsreglerne i IFRS 16 skulle afskrives over 

brugstiden i resultatopgørelse, at så skulle den årligt beregnede rente i forbindelse med 

amortiseringen af leasingforpligtelserne omkostningsføres under ”Finansielle omkostninger”. Da 

regnskabstallet ”Finansielle omkostninger” ikke direkte kan indhentes for 2018 inkl. IFRS 16 og 

2019 ekskl. IFRS 16 fra A.P. Møller Mærsk’ årsrapporter for 2018 og 2019, har nærværende 

afhandling foretaget estimeringer herfor, som gennemgås i afsnittene herunder. 

 

7.2.6.1. finansielle omkostninger 2018 inkl. IFRS 16:  

Er beregnet ved benytte EBIT og EBT, som er opgjort i A.P. Møller Mærsk’ årsrapport for 2018 inkl. 

IFRS 16. Derudover har projektet forudsat at de finansielle indtægter er uændret i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 16 og dermed stadig er fastsat til 1.025 mio. USD. (A.P. Møller Mærsk, 

Annual Report, 2019, s. 14)  

De finansielle omkostninger for 2018 relateret til IFRS 16’ ikrafttrædelse er dermed beregnet 

således: 

 

Finansielle omkostninger 2018 inkl. IFRS 16: mio. USD. 

EBIT inkl. IFRS 16 409 

+ Finansielle indtægter 1.025 

- EBT inkl. IFRS 16  -357 

Finansielle omkostninger inkl. IFRS 16 1.791 

Finansielle omkostninger inkl. IAS 17 1.426 

Effekt ved implementering af IFRS 16 365 

Tabel 11. A.P. Møller Mærsk – Estimering af effekt ved implementering af IFRS 16 på de finansielle omkostninger for 

2018. 
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Det fremgår af tabel 11 at påvirkningen som følge af IFRS 16 på regnskabsposten ”Finansielle 

omkostninger” udgør 365 mio. USD.  

 

7.2.6.2. finansielle omkostninger 2019 ekskl. IFRS 16: 

De finansielle omkostninger for 2019 vedrørende de operationelle leasingkontrakter blev beregnet 

tidligere i projektet jf. tabel 9. Af denne tabel fremgår at den årlige rente er opgjort til 375 mio. 

USD.  Regnskabsposten ”Finansielle omkostninger” i resultatopgørelsen kan dermed beregnes for 

2019 ekskl. IFRS 16 ved at tage udgangspunkt i selv samme regnskabspost for 2019 inkl. IFRS 16 og 

heri fratrække den beregnede rente på 375 mio. USD. Dette resulterer i at de finansielle 

omkostninger for 2019 ekskl. IFRS 16 bliver 894 mio. USD, som det også fremgår af 

resultatopgørelsen i tabel 14. 

 

7.2.7. Analyse af balancen 
 

I tabel 12 (Aktiver) og 13 (Passiver) illustreres A.P. Møller Mærsk’ balance for hhv. år 2018 og 

2019. Ligeledes som ved præsentationen af resultatopgørelsen i tabel 14 fremgår balancen med 

en opdeling i det enkelte regnskabsår, hvor den ene kolonne illustrerer indregningen efter den 

forhenværende regnskabsstandard IAS 17 og den anden kolonne illustrerer resultatet efter den 

nye IFRS 16 standard. De forskelle der det enkelte regnskabsår vil være mellem de to kolonner kan 

dermed henføres til værende konsekvenser af IFRS 16 ikrafttrædelse samt implementering heraf.   

 

Aktiver 2019 2018 

Mio. USD. IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Anlægsaktiver: 
    

Immaterielle aktiver 4.219 4.219 4.278 4.278 

Materielle anlægsaktiver1 35.976 29.693 37.329 31.107 

Sum 40.195 33.912 41.607 35.385 
     

Investeringer i joint ventures 1.204 1.204 1.333 1.333 

Investeringer i associerede virksomheder 937 937 754 754 

Andre investeringer 78 78 44 44 
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Afledte finansielle instrumenter 161 161 134 134 

Pensionsmidler, netto 409 409 285 285 

Udlån 160 160 171 171 

Andre langfristede tilgodehavender 318 318 273 273 

Finansielle aktiver i alt 3.267 3.267 2.994 2.994 
     

Udskudt skat 237 237 267 267 

Anlægsaktiver i alt 43.699 37.416 44.868 38.646 
     

Omsætningsaktiver: 
    

Lager 1.430 1.430 1.073 1.073 

Tilgodehavender fra salg 3.531 3.531 3.815 3.815 

Skattetilgodehavender 161 161 159 159 

Afledte finansielle instrumenter 43 43 81 81 

Udlån 239 239 199 199 

Andre tilgodehavender 857 857 879 879 

Forudbetalinger 520 520 554 554 

Tilgodehavender i alt 6.781 6.781 6.760 6.760 
     

Værdipapirer 2 2 2.448 2.448 

Likvide beholdninger 4.768 4.768 2.863 2.863 

Aktiver bestemt for salg 149 149 5.905 5.905 

Omsætningsaktiver i alt 11.700 11.700 17.976 17.976 
     

Aktiver i alt 55.399 49.116 62.844 56.622 

Tabel 12. A.P. Møller Mærsk – Balance, Aktiver for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

Passiver 2019 2018 

mio. USD IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Egenkapital 
    

Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 

Andre reserver inkl. Overført resultat 24.324 24.324 28.835 28.835 

Regulering overført resultat jf. IFRS 16 
 

228 -200 
 

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 28.098 28.326 32.409 32.609 
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Minoritetsinteresser 739 739 771 771 

Egenkapital i alt 28.837 29.065 33.180 33.380 
     

Lån 7.455 7.455 8.036 8.036 

Leasingforpligtelser2 7.295 1.828 6.173 1.858 

Pensionsforpligtelser 272 272 259 259 

Hensættelser 636 636 728 728 

Afledte finansielle instrumenter 328 328 242 242 

Udskudt skat 362 362 549 372 

Skyldig skat 335 335 307 307 

Andre gældsforpligtelser 44 44 41 41 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 16.727 11.260 16.335 11.843 
     

Kortfristet del af langfristede lån 721 721 1.586 1.586 

Kortfristet del af lesingforpligtelser3 1.282 238 2.338 408 

Hensættelser 458 458 508 508 

Kreditorer 5.567 5.567 5.281 5.281 

Skyldig skat 307 307 427 427 

Afledte finansielle instrumenter 87 87 121 121 

Anden gæld 1.170 1.170 938 938 

Periodiseret omsætning 168 168 181 181 

Gældsforpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 75 75 1.949 1.949 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.835 8.791 13.329 11.399 
     

Gældsforpligtelser i alt 26.562 20.051 29.664 23.242 
     

Passiver i alt 55.399 49.116 62.844 56.622 

Tabel 13. A.P. Møller Mærsk – Balance, Passiver for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

Som det fremgår af overstående tabeller, er både aktiv- og passivsummen i balancen steget som 

følge af implementeringen af IFRS 16. For år 2018 voksede A.P. Møller Mærsk’ balance fra 56.622 

mio. USD til 62.844. En udvikling på 6.222 mio. USD. For år 2019 voksede A.P. Møller Mærsk’ 

balance med 6.283 mio. USD. Udvikling skyldes bl.a. en stigning i leasingforpligtelserne, 

langfristede gældsforpligtelser samt kortfristede leasingforpligtelser. Indregning af de 

operationelle leasingkontrakter relateret til IFRS 16 har, som det fremgår af tabel 12, betydet en 

væsentlig stigning i de materielle anlægsaktiver. I hhv. 2018 og 2019 var stigningen på 6.222 mio. 
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USD. samt 6.283 mio. USD. Hvortil der er sket en stigning af de langfristede gældsforpligtelsers 

som hhv. i 2018 og 2019 er steget med 4.315 mio. USD samt 5.467 mio. USD. De kortfristede 

gældsforpligtelser har ligeledes været påvirket af IFRS 16. I år 2018 steg de med 1.930 mio. USD 

hvortil de steg med 1.044 mio. USD i 2019.          

 

7.2.8. Analyse af resultatopgørelsen  

A.P. Møller Mærsk’ resultatopgørelse har været påvirket af implementeringen af IFRS 16. Under 

IAS 17 var reglen, at omkostningerne som var henført til operationelle leasingaftaler, skulle 

omkostningsføres lineært i virksomhedens resultatopgørelse over den indgået kontrakts 

leasingperiode. Som følge af IFRS 16, skal de operationelle leasingkontrakter aktiveres på balancen 

som et leasingaktiver. Modsat til tidligere skal den konstante ydelse ikke blot omkostningsføres på 

regnskabsposten ”Andre eksterne omkostninger”. I stedet skal leasingaktiverne afskrives over sin 

løbetid, hvilket påvirker posten ”Af- og nedskrivninger” i resultatopgørelsen. Derudover skal der 

beregnes en årlig rente af leasingforpligtelsen som følger fremgangsmåden i tabel 9. Den årligt 

beregnede rente omkostningsføres under regnskabsposten ”Finansielle omkostninger”.  

Af næste afsnit vil fremgå A.P. Møller Mærsk’ resultatopgørelsen og den effekt implementeringen 

af IFRS 16 har haft på denne. Hvortil udviklingen målt i forhold til den tidligere IAS 17 standard vil 

blive analyseret og vurderet.  

I tabel 14 illustreres A.P. Møller Mærsk’ resultatopgørelse for år 2018 samt 2019. 

Resultatopgørelsen fremgår med den foregående regnskabsstand, IAS 17 samt nuværende IFRS 16 

standard hvortil at effekten af implementeringen af IFRS 16 fremgår.  

  

Resultatopgørelse 2019 2018 

Mio. USD IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Omsætning 38.890 38.890 39.257 39.280 

Direkte omkostninger 18817 18.817 20.033 20033 

Bruttoresultat 20.073 20.073 19.224 19.247 

Andre eksterne omkostninger4 9358 10.628 9.462 10674 

Personale omkostninger 4955 4.955 4.919 4919 

Andre driftsindtægter 623 623 337 337 

Andre driftsomkostninger 671 671 182 182 
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EBITDA 5.712 4.442 4.998 3.809 

Af- og nedskrivninger5 4.287 3.250 4.756 3.737 

Gevinst/tab ved salg af aktiver 71 71 166 148 

Resultat af kapitalandele 229 229 1 1 

EBIT 1.725 1.492 409 221 

Finansielle indtægter 511 511 1.025 1.025 

Finansielle omkostninger6 1.269 894 1.791 1.426 

EBT 967 1.109 -357 -180 

Skat af årets resultat 458 458 398 398 

Årets resultat 509 651 -755 -578 

Tabel 14. A.P. Møller Mærsk – Resultatopgørelse for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

Som det fremgår, har implementeringen af IFRS 16 påvirket resultatopgørelsen med -177 mio. 

USD. i år 2018 hvortil der for år 2019 var en udvikling på -142 mio. USD.          

IFRS 16 har påvirket A.P. Møller Mærsk’ EBITDA, EBIT og EBT.  

EBITDA er blevet positivt påvirket idet, at man ved IAS 17 indregnede omkostningerne relateret til 

operationelle leasingkontrakter som en driftsomkostning, men som følge af IFRS 16 skal man ikke 

længere gøre dette, da denne omkostning skal opdeles. EBIT bliver ligeledes positivt påvirket af 

IFRS 16’ ikrafttrædelse, da de afskrivninger der løbende skal afholdes, ikke overstiger værdien af 

det beløb som tidligere skulle indregnes som driftsomkostninger. EBT vil ligeledes være påvirket af 

IFRS 16. Eftersom den beregnede rente af leasingforpligtelserne vil være høj i starten og over tid 

falde i takt med at summen af leasingforpligtelserne nedbringes, så vil EBT i første omgang være 

negativt påvirket, da årets afskrivninger og finansielle omkostninger overstiger den tidligere 

påvirkning på driftsomkostninger. Dette vil til gengæld udligne sig selv over tid og den langsigtede 

påvirkning på EBT vil dermed være 0. 

 

7.2.9. Nøgletalsanalyse af A.P. Møller Mærsk  

7.2.9.1. Nøgletal  
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Afkastningsgrad  3,11% 3,04% 0,65% 0,39% 

Overskudsgrad / EBIT-Margin 4,44% 3,84% 1,04% 0,56% 

Aktivernes omsætningshastighed  0,70 0,79 0,62 0,69 
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Egenkapitalforretning  3,35% 3,81% -1,08% -0,54% 

Gældsrente                             

(Fremmedkapitalens forrentning) 

7,57% 8,73% 9,88% 12,00% 

Gearing 0,92 0,69 0,89 0,70 

EBITDA-Margin 14,69% 11,42% 12,73% 9,70% 

EBT-Margin 2,49% 2,85% -0,91% -0,46% 

Gældsætningsgrad 47,95% 40,82% 47,20% 41,05% 

Soliditetsgrad  52,05% 59,18% 52,80% 58,95% 

Likviditetsgrad  118,96% 133,10% 134,86% 157,70% 

Tabel 15. A.P. Møller Mærsk – Nøgletal for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17.  

 

7.2.9.2. Afkastningsgrad  

Afkastningsgraden udtrykker A.P. Møller Mærsk’ evne til at skabe afkast af deres investeret 

kapital. I begge regnskabsår er virksomhedens evne til at skabe afkast steget som følge af 

implementeringen af IFRS 16. I 2018 påvirket IFRS 16 nøgletallet således at det voksede 0,26 

procentpoint fra 0,39 % til 0,65 %, hvorimod det i 2019 steg med 0,07 procentpoint fra 3,04 % til 

3,11 %. Årsagen til stigningen i afkastningsgraden skyldes, at de operationelle leasingkontrakter i 

forbindelse med IFRS 16 af- og nedskrives over brugstiden og renterne omkostningsføres under 

finansielle omkostninger. Desuden har de ikke længere effekt på andre eksterne omkostninger. 

Eftersom afkastningsgraden beregnes med udgangspunkt i EBIT, er afkastningsgraden positivt 

påvirket som følge af IFRS 16, da de finansielle omkostninger ikke indgår heri og af- og 

nedskrivninger ikke overstiger den tidligere foretaget omkostningsførelse af leasingforpligtelser på 

regnskabsposten ”Andre eksterne omkostninger”.        

 

7.2.9.3. Overskudsgrad / EBIT Margin  

Afspejler evnen til at skabe overskud for A.P. Møller Mærsk af driften før finansielle aktiviteter. Er 

desuden et nøgletal som i sammenspil med aktivernes omsætningshastighed kan bruges til at 

beregne afkastningsgraden ved at multiplicere disse to. Af nøgletalsberegningen i tabel 15 fremgår 

det, at implementeringen af IFRS 16 har haft en positiv indvirkning på nøgletallet, som ifølge heraf 

er steget i begge regnskabsår som er medtaget. I 2018 er overskudsgraden steget fra 0,56 % til 

1,04 % hvilket er en stigning på 0,48 procentpoint. Tilsvarende er nøgletallet i år 2019 steget fra 

3,84 % til 4,44 %, hvilket er en stigning på 0,60 procentpoint. Ligesom tilfældet er det med 
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afkastningsgraden påvirkes overskudsgraden positivt af at det beregnes med udgangspunkt i EBIT, 

som dermed ikke medtager effekten af IFRS 16 på de finansielle omkostninger og derfor medvirker 

til forbedring af nøgletallet.   

 

7.2.9.4. Aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed er et nøgletal der udtrykker virksomhedens evne til at skabe 

omsætning af den kapital som der er bundet af deres aktiver. For A.P. Møller Mærsk har 

regnskabsperioden været præget af, at nøgletallet har været negativ påvirket af IFRS 16. I 2018 

faldt AOH fra 0,69 gange til 0,62 gange hvortil nøgletallet i 2019 faldt fra 0,79 til 0,70. Denne 

udvikling skyldes virksomhedens balancesum er steget, grundet de operationelle leasingaftalers 

indregning på balancen. Faldet betyder at A.P. Møller Mærsk’ evne til at skabe omsætning af deres 

aktiver er faldet.  

 

7.2.9.5. Egenkapitalforrentningen 

Egenkapitalforrentningen er et nøgletal der udtrykker ejernes afkast af deres investering. I 

modsætning til ved beregning af afkastningsgraden tager egenkapitalforrentningen udgangspunkt 

i EBT, hvilket gør at dette nøgletal i de opgjorte regnskabsår i nøgletalsberegningen af tabel 15 i 

begge år vil være negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16. I år 2018 falder 

egenkapitalforrentningen fra -0,54 % til -1,08 %, hvilket er et fald på 0,54 procentpoint, hvortil det 

i år 2019 falder fra 3,81 % til 3,35 %, hvilket er et fald på 0,46 procentpoint. Effekten af IFRS 16 på 

dette nøgletal vil udlignes over tid i takt med leasingforpligtelserne udløber, da IFRS 16 over tid vil 

påvirke EBT ens i forhold til den tidligere anvendte IAS 17 standard. 

 

7.2.9.6. Gældsrente (Fremmedkapitalens forrentning) 

Gældsrenten bruges til at beregne den gennemsnitlige rente som A.P. Møller Mærsk har betalt på 

sine rentebærende forpligtelser i det pågældende regnskabsår. Den omtales i andre termer også 

som den interne rente. Gældsrenten har i begge regnskabsår været positivt påvirket af 

implementeringen af IFRS 16, hvilket indikerer at renterne på A.P. Møller Mærsks operationelle 

leasingforpligtelser er lavere end den gennemsnitlige rente på deres resterede rentebærende 

forpligtelser. I 2018 faldt gældsrente i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 fra 12 % til 
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9,88 %, hvilket er et faldt på 2,12 procentpoint. I 2019 faldt nøgletallet fra 8,73 % til 7,57 %, hvilket 

var et fald på 1,16 procentpoint.  

 

7.2.9.7. Gearing 

Udvikling i gearingen er blevet påvirket af IFRS 16. I år 2018 blev gearingen øget fra 0,70 til 0,89, 

som konsekvens af IFRS 16’ ikrafttrædelse, hvilket betyder at for hver gang ejerne af 

virksomheden har investeret 1 kr. i virksomheden, har der været fremmedkapital der har bidraget 

med 0,89 kr. fremfor 0,70 kr. hvilket vurderes til værende negativ for A.P. Møller Mærsk, da de 

ikke tjener penge på deres fremmedkapital jf. en sammenligning af afkastningsgraden og 

gældsrenten. For år 2019 har der ligeledes været en forøgelse af gearingen. Denne gang er den 

steget fra 0,69 til 0,92 som konsekvens af implementeringen af IFRS 16. Den generelle forværring 

af gearingen skyldes de operationelle leasingforpligtelser som jf. IFRS 16 skal indregnes på 

balancen og dermed forøger forpligtelserne som fremgår af A.P. Møller Mærsk’ passiver.  

 

7.2.9.8. EBITDA Margin 

EBITDA margin er et udtryk for den driftsmæssige lønsomhed vist i procent og dermed evnen til at 

skabe overskud fra virksomhedens driftsaktiviteter. I 2018 blev dette nøgletal påvirket af IFRS 16 

som resulterede i at nøgletallet steg fra 9,70 % til 12,73 %, hvilket er en stigning på 3,03 

procentpoint. Dette vurderes som værende positivt for A.P. Møller Mærsk, da det betyder at 

virksomheden benytter sig af færre driftsmæssige omkostninger end ved indregning jf. IAS 17. For 

år 2019 påvirkede IFRS 16 ligeledes EBITDA-Marginen til en stigning. Denne gang steg nøgletallet 

fra 11,42 % til 14,69 %, hvilket var en stigning på 3,27 procentpoint. At EBITDA Margin påvirkes og 

bevirker en stigning af nøgletallet følger af den ændrede klassifikation af de operationelle 

leasingydelser som vurderes som værende positiv for A.P. Møller Mærsk.  

 

7.2.9.9. EBT Margin 

EBT Margin benyttes til, at få overblik over resultatet af de finansielle driftsaktiviteter i A.P. Møller 

Mærsk. For regnskabsperioden har nøgletallet været negativ påvirket af implementeringen af IFRS 

16. I år 2018 faldt EBT-Marginen fra -0,46 % til -0,91 %, hvilket var et fald på 0,45 procentpoint, 

hvortil den i 2019 faldt fra 2,85 % til 2,49 %, hvilket var et fald på 0,36 procentpoint. Udviklingen 
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skyldes at afskrivninger samt de finansielle omkostninger er steget mere i forhold til de andre 

eksterne omkostninger som i relation til IFRS 16 er udgået. Effekten af IFRS 16 udlignes over 

leasingperioden, hvilket tidligere blev forklaret under nøgletallet i afsnit 7.2.9.5.  

 

7.2.9.10. Gældsætningsgrad 

Gældssætningsgraden er med til at belyse, den mængde gæld A.P. Møller Mærsk har brugt til at 

finansiere aktiverne i virksomheden. I 2018 blev nøgletallet påvirket af IFRS 16 hvilket medførte til 

en stigning i gældsætningsgraden fra 41,05 % til 47,20 %, hvilket svarer til stigning på 6,15 

procentpoint. Denne stigning betyder at 47,20% af det investerede i aktiverne var finansieret ved 

hjælp af fremmedkapital i 2018. Denne stigning er negativ for A.P. Møller Mærsk, da de ikke tjener 

penge på deres fremmedkapital eftersom gældsrenten overstiger afkastningsgraden og desuden 

mindsker det deres omstillingsparathed samt de bliver mere konjunkturfølsomme. I år 2019 blev 

nøgletallet ligeledes påvirket af IFRs 16, som steg fra 40,82 % til 47,95 %, hvilket var en stigning på 

7,13 procentpoint, hvilket næsten er tilsvarende effekten af IFRS for 2018.     

 

7.2.9.11. Soliditetsgrad  

Soliditetsgraden er et nøgletal som er et udtryk for virksomhedens finansielle styrke. Nøgletallet er 

et udtryk for hvor meget af de samlede aktiver, egenkapital udgør. Soliditetsgraden i A.P. Møller 

Mærsk har for år 2018, haft en negativ indvirkning af IFRS 16 hvilket har svaret til et fald i 

nøgletallet fra 58,95 % til 52,80 %. Dette påvirker en forøgelse af gældsforpligtelser, som jf. 

gældssætningsgraden i forrige afsnit er steget til 47,20 % og dermed gør at 47,20% af A.P. Møller 

Mærsk er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. 2019 har ligeledes været påvirket af IFRS 16. 

Her har IFRS 16 påvirket med et fald fra 59,18 % til 52,05 %, hvilket er et fald på 7,13 procentpoint.   

Denne udvikling i soliditetsgraden er forårsaget af de operationelle leasingaftaler der i forbindelse 

med IFRS 16’ ikrafttrædelse skal indregnes blandt A.P. Møller Mærsk’ forpligtelser på passivsiden i 

balancen.      

 

7.2.9.12. Likviditetsgrad  

Likviditetsgraden fortæller om virksomhedens evne til at indfri kortfristede gældskrav. Udvikling i 

de to regnskabsår har begge været faldende. I 2018 blev nøgletallet påvirket af IFRS 16 og faldt 
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dermed fra 157,70% til 134,86 % ergo et fald på 22,84 procentpoint. Faldet i 2019, som følge af 

IFRS 16, er 14,14 procentpoint, eftersom soliditetsgraden faldt fra 133,10 % til 118,96 % som følge 

af implementeringen af IFRS 16. A.P. Udviklingen i A.P. Møller Mærsk’ likviditetsgrad skyldes 

hovedsageligt den øgede indregning af kortfristede leasingforpligtelser, på baggrund af 

indregningen af operationelle leasingaftaler, hvortil der ikke er en tilsvarende stigning i deres 

omsætningsaktiver, men derimod sker indregningen under anlægsaktiver, som ikke har nogen 

effekt på likviditetsgraden. 
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7.3. Analyse DSV 

7.3.1. Virksomhedsbeskrivelse  

Virksomheden De Sammensluttede Vognmænd, som i dag er kendt som DSV, blev grundlagt af ti 

selvstændige vognmænd i 1976 og er i dag Danmarks største transport- og logistikudbyder (DSV-

navnet, 2020).   

Gennem tiden har DSV været igennem en række fusioner for at opretholde en nøgleposition i den 

globale transportindustri hvilket har skabt stor vækst. Bl.a. i 1989 med erhvervelsen af to 

konkurrerende eksportselskaber Borup Autotransport A/S og Hammerbro A/S-Bech Trans, 

efterfulgt at Samson Transport Co. A/S i 1997 og Svex Group A/S i 1999 gjorde at visionen om 

at bevæge sig fra dansk transportfirma og ind på det internationale transportmarked tog sit første 

spadestik (DSV - et globalt speditionsselskab, 2020). Købet af UTI Worldwide Inc. i 2016 været med 

til at styrket DSV’s globale netværk og er nu blandt top fem speditionsselskaber på verdensplan 

med kontorer i mere end 80 lande verden over. Ydermere har erhvervelsen 

af schweiziske Panalpina, som DSV overtog i 2019, gjort at koncernen i dag er verdens 

fjerdestørste globale speditionsselskab (DSV - et globalt speditionsselskab, 2020).   

DSV har gennem tiden specialiseret sig indenfor operationel ekspertise og god service. Dette har 

været en essentiel forudsætning for deres succes. Med operationel ekspertise menes der, at 

DSV tilpasser løsningerne til den enkelte kundes behov hvilket gør, at virksomheden står stærk i 

buddet om at tilbyder alle typer af transport- og logistikløsninger (DSV - et globalt 

speditionsselskab, 2020).     

Det er vores opfattelse at DSV, med deres størrelse og som Danmarks største transport- og 

logistikudbyder, er helt idealt at analyser og medtage i afhandlingen.     

 

7.3.2. Oplysninger i årsrapporterne til brug for konsekvensanalysen 

Det har ligesom ved analysen af A.P Møller Mærsk været muligt at indhente regnskabstal for 2018 

ekskl. IFRS 16 og 2019 inkl. IFRS 16 direkte fra DSV’ årsrapporter. Det har ligeledes her været 

nødvendigt at foretage estimeringer og beregninger af de berørte regnskabsposter for 2018 inkl. 

IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16 for dermed at kunne foretage en fuldendt analyse af 

konsekvenserne ved implementeringen af IFRS 16 i de respektive regnskabsår. Nærværende 

afhandlings estimeringer af de relevante regnskabsposter er foretaget med udgangspunkt i 
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noteapparatet og andre relevante opgørelse i årsrapporterne for de relevante år. De efterfølgende 

afsnit vil gennemgå de forudsætninger samt fremgangsmåden for de af afhandlingen foretaget 

estimeringer.  

 

Der er ligesom ved analysen af A.P. Møller Mærsk indsat notenumre til de poster, hvor der er 

blevet foretaget beregning og estimater af projektgruppen. Det tilsvarende notenummer vil 

ligeledes for analysen af DSV fremgå af overskrifterne i den efterfølgende gennemgang af de 

foretaget estimeringer. 

 

7.3.2.1. Estimering af materielle anlægsaktiver1 

De operationelle leasingkontrakter relateret til IFRS 16 skal som tidligere gennemgået pr. 1. januar 

2019 aktiveres og indregnes som et leasingaktiv også omtalt ”Right-of-use-assets” på 

regnskabsposten ”materielle anlægsaktiver” jf. ikrafttrædelsen af IFRS 16. Regnskabsposten 

”Materielle anlægsaktiver” indeholder udover leasingaktiver; ejendomme, driftsaktiver m.v. 

Regnskabstallene som på baggrund af oplysninger fra DSV’ årsrapporter og efterfølgende 

estimeringer medtages i den endelig balance, som præsenteres længere nede i analyse, er opgjort 

som følger: 

 

mio. DKK 2019 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Materielle anlægsaktiver1 14.693 2.081 12.288 2.490 

Tabel 16. DSV - Materielle anlægsaktier 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17 

 

Af tabel 16 kan det konkluderes at implementeringen på regnskabspostniveau har haft en 

væsentlig indflydelse, da regnskabsposten ”Materielle anlægsaktiver” som følge af 

implementeringen af IFRS 16 er steget med henholdsvis 9.798 mio. DKK i 2018 og 12.612 mio. DKK 

i 2019. Der tages i disse estimeringer forbehold for de forudsætninger der tidligere blev opsat 

samt specifikke forudsætninger opsat i de efterfølgende afsnit.  

De væsentlige stigninger i materielle anlægsaktiver skyldes hovedsageligt, at leasingkontrakter der 

tidligere blev klassificeret som operationelle leasingkontrakter efter IAS 17 standarden ikke skulle 

aktiveres og indregnes på balancen, men der skulle blot oplyses om leasingforpligtelser og disses 
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forfaldstidspunkter i noteapparatet. Efter den nye leasingstandard IFRS 16 bliver de operationelle 

leasingkontrakter behandlet på samme vilkår, som finansielle leasingkontrakter der under IAS 17 

skulle aktiveres og indregnes på balancen. For DSV har det ikke været muligt at overføre 

regnskabstallene for ”Materielle anlægsaktiver” for 2019 ekskl. IFRS 16 og 2018 ekskl. IFRS 16 

direkte fra DSV’s årsrapporter. Nærværende afhandling har derfor været nødsaget til at opsætte 

nogle forudsætninger herfor. Disse vil sammen med de foretaget beregninger blive gennemgået 

herefter 

 

7.3.2.2. Materielle anlægsaktiver - 2018 inkl. IFRS 16: 

Det har været muligt at estimere påvirkningen af IFRS 16 på de materielle anlægsaktiver for 2018, 

ved at anvende noteapparatet for DSV’ årsrapport for 2019. Som det fremgår af tabel 17 under 

”Impact of accounting policy change”, er effekten af IFRS 16’ ikrafttrædelse i åbningsbalancen pr. 

1. januar 2019 samlet 9.991 mio. DKK. Dette tal danner grundlaget for påvirkningen på de 

materielle anlægsaktiver ultimo 2018 inkl. IFRS 16 målt i forhold til 2018 ekskl. IFRS 16. (DSV, 

Annual Report, 2019, s. 62) 

 

 

Tabel 17. DSV – Leasingaktiver jf. IFRS 16 på åbningsbalancen pr. 01.01.2019. 
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7.3.2.3. Materielle anlægsaktiver - 2019 ekskl. IFRS 16. 

Projektet har estimeret tilgangen af leasingaktiver forårsaget af implementeringen af IFRS 16 med 

udgangspunkt i tabel 18. Påvirkningen på de materielle anlægsaktiver jf. IFRS 16 er dermed opgjort 

til den diskonterede værdi af leasingforpligtelserne, som er opdelt i kort og langfristet. Disse udgør 

samlet en værdi af 12.612 mio. DKK. Der er heri ikke taget højde for leasingforpligtelser der jf. IAS 

17 ville være indregnet efter reglerne i den tidligere gældende standard eller som vil være 

omfattet af undtagelsesreglerne i IFRS 16. Projektgruppen vurderer dog at med udgangspunkt i 

DSV’ historiske finansielle leasingforpligtelser, at de beløbsmæssigt har været yderst begrænset og 

det vurderes på baggrund heraf, at størstedelen af de 12.612 mio. DKK kan henledes til det som 

tidligere blev klassificeret som operationelle leasingkontrakter under IAS 17. Der er dog visse 

usikkerheder forbundet med opgørelsen af tallet, da der ikke er taget højde for b.la. afskrivninger i 

løbet af år 2019. 

 

 

Tabel 18. DSV – Leasingforpligtelser pr. 31.12.2019. 

 

7.3.3. Estimering af leasingforpligtelser – Kort og langfristet2 og 3  

Leasingforpligtelser opdeles i balancen jf. tabel 27 i kort- og langfristede leasingforpligtelser. 

Effekten på disse regnskabsposter relateret til implementeringen af IFRS 16 vil blive gennemgået i 
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de følgende afsnit for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16, da regnskabstallene herfor ikke er 

opgjort af DSV’ årsrapporter for 2018 og 2019.  

 

7.3.3.1. Kort- og langfristede leasingforpligtelser 2018 inkl. IFRS 16 

Opdelingen af leasingforpligtelser som i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 skal 

indregnes er opgjort i DSV’ noteapparat i forbindelse med årsrapporten for 2019. Opdelingen af 

leasingforpligtelser fremgår af tabel 19. Heraf fremgår det, at de kortfristede leasingforpligtelser 

pr. 01.01.2019 udgør 2.569 mio. DKK og de langfristede leasingforpligtelser udgør 8.135 mio. DKK. 

Denne opgørelse danner grundlag for projektets opgørelse af balancen pr. 31.12.2018. Denne 

effekt på de kort- og langfristede leasingforpligtelser som er opstået i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 16 summeres dernæst sammen med disses identiske konti fra 2018 

ekskl. IFRS 16. De kort-og langfristet leasingforpligtelser udgør hermed for 2018 inkl. IFRS 16 jf. 

DSV’ passiver i tabel 27 henholdsvis 2.629 mio. DKK og 8.267 mio. DKK. (DSV, Annual Report, 2019, 

s. 50) 

 

Tabel 19. DSV – Leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2019. 
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7.3.3.2. Kort- og langfristede leasingforpligtelser 2019 ekskl. IFRS 16 

Tager udgangspunkt i beregningen af leasingaktiver i afsnittet ”Materielle anlægsaktiver – 2019 

ekskl. IFRS 16” hvor leasingaktiver i forbindelse med implementeringen af den nye leasingstandard 

er opgjort til en forskel på 12.612 mio. DKK.  Ift. reglerne om indregning under IAS 17. Det fremgår 

desuden af tabel 18, at de kortfristede leasingforpligtelser udgør 3.385 mio. DKK og de 

langfristede leasingforpligtelser udgør 9.227 mio. DKK. Alle leasingforpligtelserne som er opgjort af 

note 3.6 i DSV’ årsrapport for 2019 bliver i det projekt behandlet som værende omfattet af IFRS 16 

(DSV, Annual Report, 2019, s. 62). En af forudsætningerne for vores estimering er, at der ikke 

tages højde for leasingforpligtelser, som under IAS 17 ville have været indregnet på balancen og 

desuden tages der her heller ikke forhold for undtagelsesregler for aktivering og indregning efter 

IFRS 16. Nærværende afhandling vurderer at den beløbsmæssige opgørelse heraf er behæftet 

med en vis usikkerhed, eftersom oplysningerne for opgørelsen af det nøjagtige beløb har været 

begrænset. Af balancen fremgår det, at de kort- og langfristede leasingforpligtelser ekskl. IFRS 16 

begge ville være 0. kr. og finansielle leasingforpligtelser der under IAS 17 ville være indregnet, er 

ligeledes blive fjernet, selvom disse historisk set har været minimale. Dette medvirker ligeledes til 

en øgede usikkerhed ved opgørelsen af regnskabsposterne. 

 

7.3.3.3. Estimering af andre eksterne omkostninger4 

Er som tidligere beskrevet i analysen af A.P. Møller Mærsk en af de regnskabsposter som bliver 

påvirket af den nye IFRS 16 standard. Der henvises til afsnit 7.2.4. for yderligere forklaring af de 

ændrede forhold i forbindelse med implementeringen af IFRS 16, som har påvirket 

regnskabsposten.  I de efterfølgende afsnit vil regnskabsposten for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 

ekskl. IFRS 16 blive estimeret, da de ikke har kun, udledes direkte af DSV’ årsrapporter.  

 

7.3.3.4. Andre eksterne omkostninger - 2018 inkl. IFRS 16 

Det har for at kunne beregne den resultatmæssige forskel på andre eksterne omkostninger i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16, været nødvendigt først at beregne nutidsværdien 

af DSV’ operationelle leasingforpligtelser pr. 31.12.2017.  
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Da der i DSV’ årsrapporter ikke er givet oplysninger om den anvendte diskonteringsrente, har det 

været nødvendigt, at afhandlingen har beregnet DSV’ interne rente for de pågældende år. Den 

interne rente er beregnet ved at måle forholdet mellem årets finansielle omkostninger og den 

samlede rentebærende gæld. Beregningen af den interne rente har givet følgende renter, som 

fremgår af tabel 20. 

 

Estimering af Intern rente: 

År 2019 2018 

Rente 4,80% 5,31% 

Tabel 20. DSV – Estimering af intern rente for 2018 og 2019.  

 

Nu hvor den interne rente for DSV for 2018 og 2019 er beregnet, er det muligt at beregne 

nutidsværdien af de operationelle leasingforpligtelser pr. 31.12.2017, som skal danne grundlag for 

vores estimeringer af påvirkningen på resultatopgørelse relateret til IFRS 16. Beregningen af 

nutidsværdien er foretaget i tabel 21 herunder og anvender den estimerede interne rente i tabel 

20 for 2018. Projektet har desuden opstillet den forudsætning, at de forpligtelser som i DSV’s 

noteapparat er opgjort til at forfalde mellem de næste 2-5 år, er blevet lineært opdelt på de 4 år, 

da deres forfaldstidspunkt ikke er oplyst mere nøjagtigt i DSV’ årsrapport fra 2017.  (DSV, Annual 

Report, 2017, s. 62)  Nutidsværdi af de operationelle leasingforpligtelser pr. 31.12.2017 er herefter 

opgjort til 8.559,50 mio. DKK. 

 

mio. DKK book value NPV 

år 

1 2532 2404,34 

2 1369 1234,43 

3 1369 1172,19 

4 1369 1113,09 

5 1369 1056,97 

6 2153 1578,47 

NPV værdi primo 2018 Samlet 8559,50 

Tabel 21. DSV – beregning af NPV af operationelle leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2018 
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Efter at nutidsværdien af leasingforpligtelserne er opgjort pr. 31.12.2017, er det herefter muligt 

for afhandlingen estimere den resultatmæssige påvirkning af IFRS 16 i regnskabsåret 2018. Denne 

påvirkning beregnes ved at behandle den opgjorte nutidsværdi som et annuitetslån med en 

løbetid på 6 og derudover anvendes den interne rente på 5,31 %, som er opgjort for 2018. 

Behandlingen heraf er foretaget i tabel 22 og viser at den årlige ydelse er beregnet til 1.703 mio. 

DKK. Denne beregnede årlige ydelse på leasingforpligtelserne relateret til IFRS 16 er ligeledes 

forskellen på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” for 2018 inkl. IFRS 16 og 2018 

ekskl. IFRS 16. Regnskabsposten vil dermed i resultatopgørelsen for 2018 inkl. IFRS 16 falde fra 

3.036 mio. DKK til 1.333 mio. DKK.    

 

Intern rente 5,31% 
    

Leasingforpligtelse pr. 01.01.2018 8.559 
    

      

mio. DKK Primo 

Restgæld 

Ydelse Rente Afdrag Ultimo 

Restgæld År 

0 8.559 0 0 0 8.559 

1 8.559 1.703 454 1.249 7.311 

2 7.311 1.703 388 1.315 5.996 

3 5.996 1.703 318 1.385 4.611 

4 4.611 1.703 245 1.458 3.153 

5 3.153 1.703 167 1.536 1.617 

6 1.617 1.703 86 1.617 0 

Tabel 22. DSV – Amortisering af leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2018. Beregning af fast ydelser, 

renter og afdrag. 

 

7.3.3.5. Andre eksterne omkostninger - 2019 ekskl. IFRS 16 

Fremgangsmåden for beregningen af påvirkningen på andre eksterne omkostninger følger af 

beregningen for 2018. Til forskel derfra er nutidsværdien af de operationelle leasingforpligtelser til 

brug for denne beregning oplyst i DSV’ noteapparat og fremgår ligeledes af tabel 19, som blev 

præsenteret længere oppe (DSV, Annual Report, 2019, s. 50). Nutidsværdien er opgjort til 10.704 

mio. DKK og for at kunne estimere den resultatmæssige påvirkning vil nutidsværdien pr. 

31.12.2018. blive behandlet som et annuitetslån med den beregnede rente i for 2019 på 4,80 % jf. 
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tabel 20. Behandlingen heraf er foretaget i tabel 23 og af den opgørelse kan det udledes, at den 

årlige ydelse på de operationelle leasingforpligtelser er 2.096 mio. DKK. Dette er ligeledes effekten 

på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” som konsekvens ved IFRS 16’ ikrafttrædelse. I 

den af projektgruppen opgjorte resultatopgørelse for 2019 ekskl. IFRS 16 vil regnskabsposten 

dermed stige fra 3.133 mio. DKK som regnskabsposten udgjorde for 2019 inkl. IFRS 16 til 5.229 

mio. DKK. 

Intern rente 4,80% 
    

Leasingforpligtelser pr. 01.01.2019 10704 
    

      

mio. DKK Primo 

Restgæld 

Ydelse Rente Afdrag Ultimo 

Restgæld År 

0 10.704 0 0 0 10.704 

1 10.704 2.096 514 1.582 9.122 

2 9.122 2.096 438 1.657 7.465 

3 7.465 2.096 358 1.737 5.728 

4 5.728 2.096 275 1.820 3.907 

5 3.907 2.096 188 1.908 2.000 

6 2.000 2.096 96 2.000 0 

 

Tabel 23. DSV - Amortisering af leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2019. Beregning af fast ydelser, 

renter og afdrag. 

 

7.3.4. Estimering af Af- og nedskrivninger5 

Eftersom de operationelle leasingaftaler jf. IFRS 16 er blevet aktiveret og indregnet som 

leasingaktiver på balancen, har det medført øgede af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen 

relateret hertil. Effekten heraf vil i efterfølgende afsnit blive estimeret for 2018 inkl. IFRS 16 og 

2019 ekskl. IFRS 16, da regnskabstallene herfor ikke er oplyst i årsrapporterne, men at der 

udelukkende er givet oplysninger herom i DSV’ noteapparat.  

 

7.3.4.1. Af- og nedskrivninger - 2018 inkl. IFRS 16 

Forskelle i af- og nedskrivninger forårsaget af implementeringen af IFRS 16 er beregnet på 

baggrund af den estimerede nutidsværdi af de operationelle leasingaktiverne relateret til 

implementeringen af IFRS 16 primo regnskabsåret 2018. Da den tidligere brugstid blev fastsat til 6 
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år og da afskrivningerne foretages lineært, er afskrivningerne for de nytilkomne operationelle 

leasingaktiver som følge: 

mio. DKK Værdi primo Årets 

afskrivninger 

Værdi ultimo 
 

Leasingaktiver jf. IFRS 16 primo 2018 8.559 1.427 7.133 

Tabel 24. DSV - Årets afskrivninger på IFRS 16 relaterede leasingaktiver for 2018. 

 

Dermed stiger regnskabsposten ”af-og nedskrivninger” i resultatopgørelsen med 1.427 mio. DKK 

for 2018 inkl. IFRS 16. 

 

7.3.4.2. Af- og nedskrivninger - 2019 ekskl. IFRS 16 

Afskrivningsgrundlaget primo 2019 tager udgangspunkt i opgørelsen af leasingaktiverne jf. tabel 

17 og den estimerede værdi af leasingaktiverne relateret til IFRS 16 primo 2019 i afsnittet 7.3.2.2. 

Af dette afsnit fremgår det, at den opgjorte værdi af leasingaktiver relateret til IFRS 16 er opgjort 

til 9.991 mio. USD. Ligesom i forrige afsnit estimeres afskrivningerne af leasingaktiver på baggrund 

af de fastsatte forudsætninger om en brugstid på 6 år og at afskrivninger foretages lineært over 

perioden. Herefter er årets afskrivninger på leasingaktiverne relateret til IFRS 16 for 2019 opgjort i 

tabel 25. Af tabellen fremgår det, at årets afskrivninger udgør 1.665 mio. DKK. Dette er altså 

påvirkningen på regnskabsposten ”Af- og nedskrivninger” i resultatopgørelsen for 2019 relateret 

til implementeringen af IFRS 16.  

 

mio. USD Værdi primo Årets afskrivninger Værdi ultimo 
 

Samlet leasingaktiver 9.991 1.665 8.326 

Tabel 25. DSV – Årets afskrivninger på IFRS 16 relaterede leasingaktiver for 2019. 

 

7.3.5. Estimering af finansielle omkostninger6 

Ligesom med af- og nedskrivningerne er de finansielle omkostninger også negativt påvirket i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16, effekterne heraf for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 

ekskl. IFRS 16 vil blive gennemgået i afsnittene herefter.  
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7.3.5.2. Finansielle omkostninger - 2018 inkl. IFRS 16: 

De finansielle omkostninger for 2018 vedrørende de operationelle leasingkontrakter blev beregnet 

tidligere i analysen. De blev beregnet i forbindelse med estimeringen af andre eksterne 

omkostninger og kan overføres direkte fra tabel 22. Af tabellen fremgår det at de beregnede 

renter for år 1, som altså er 2018 udgjorde 454 mio. DKK. Dette er ligeledes effekten på 

regnskabsposten finansielle omkostninger relateret til implementeringen af IFRS 16.  

 

7.3.5.2. Finansielle omkostninger - 2019 ekskl. IFRS 16: 

Fremgangsmåden for estimeringen af de finansielle omkostninger relateret til IFRS 16’ påvirkning 

er identisk med opgørelsen i det forrige afsnit for 2018. Denne gang henvises til tabel 23, som blev 

benyttet til beregning af effekten på andre eksterne omkostninger. Ligeledes indeholder tabellen 

en beregning af renter relateret til leasingforpligtelser tilknyttet IFRS 16. Af tabellen fremgår at de 

finansielle omkostninger er steget med 514 mio. DKK i relation til implementeringen af IFRS 16. 

Det er ligeledes effekten på regnskabsposten ”finansielle omkostninger”.  

 

7.3.6. Analyse af balancen  

Af nedstående tabeller illustreres DSV´ balance for hhv. år 2018 samt 2019. Som ved overstående 

resultatopgørelse vil balancen fremgå med nuværende og foregående regnskabsstand hvortil 

effekten af implementeringen af IFRS 16 dermed vil fremgå.    

 

Aktiver 2019 2018 

mio. USD.  IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Anlægsaktiver: 
    

Immaterielle aktiver 51.988 51.988 16.742 16.742 

Materielle anlægsaktiver1 14.693 2.081 12.288 2.490 

Sum 66.681 54.069 29.030 19.232 
     

Andre langfristede tilgodehavender 494 494 291 291 

Finansielle aktiver i alt 494 494 291 291 
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Udskudt skat 2.164 2.164 851 851 

Anlægsaktiver i alt 69.339 56.727 30.172 20.374 
     

Omsætningsaktiver: 
    

Lager 1.324 1.324 718 718 

Tilgodehavender fra salg 18.252 18.252 13.252 13.252 

Afledte finansielle instrumenter 3.054 3.054 1.554 1.554 

Andre tilgodehavender 3.410 3.410 1.636 1.662 

Tilgodehavender i alt 26.040 26.040 17.160 17.186 
     

Likvide beholdninger 2.043 2.043 1.158 1.158 

Aktiver bestemt for salg 135 135 94 94 

Omsætningsaktiver i alt 28.218 28.218 18.412 18.438 
     

Aktiver i alt 97.557 84.945 48.584 38.812 

Tabel 26. DSV – Balance, Aktiver for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

Passiver 2019 2018 

mio. DKK.  IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Egenkapital 
    

Aktiekapital 235 235 188 188 

Andre reserver inkl. Overført resultat 49.195 49.195 14.373 14.373 

Regulering overført resultat jf. IFRS 16 
 

84 -771 
 

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 49.430 49.514 13.790 14.561 
     

Minoritetsinteresser -111 -111 -29 -29 

Egenkapital i alt 49.319 49.403 13.761 14.532 
     

Lån 6.464 6.464 6.269 6.461 

Leasingforpligtelser IFRS 162 9.227 0 8.267 132 

Pensionsforpligtelser 1.494 1.494 915 915 

Hensættelser 1.282 1.282 627 627 

Udskudt skat 455 371 227 188 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 18.922 9.611 16.305 8.323 
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Kortfristet del af langfristede lån 1.520 1.520 485 485 

Kortfristet del af leasingforpligtelser IFRS 163 3.385 0 2.629 60 

Hensættelser 1.157 1.157 412 412 

Kreditorer 9.783 9.783 7.646 7.646 

Skyldig skat 940 940 454 454 

Anden gæld 7.201 7.201 4.079 4.087 

Periodiseret serviceomkostninger 5.330 5.330 2.813 2.813 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 29.316 25.931 18.518 15.957 
     

Gældsforpligtelser i alt 48.238 35.542 34.823 24.280 
     

Passiver i alt 97.557 84.945 48.584 38.812 

Tabel 27. DSV – Balance, Passiver 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

Det fremgår af tabel 26 og 27, at både aktiverne og passiverne har været stigende gennem 

regnskabsperioden, som følge af implementeringen af IFRS 16. I år 2018 voksede DSV´ balance fra 

38.812 mio. DKK til 48.584 mio. DKK. Dette er en udvikling på 9.771 mio. DKK. For 2019 voksede 

balancen med 12.612 mio. DKK. Denne udvikling skyldes bl.a. en stigning i kort- og langfristede 

gældsforpligtelse som følge af IFRS 16 og dertilhørende stigning af de materielle anlægsaktiver. 

Stigningen i materielle anlægsaktiver skyldes indregning af de operationelle leasingkontrakter 

hvortil der i 2018 var en stigning på 9.798 mio. DKK samt 12.612 mio. DKK. i år 2019 som følge af 

IFRS 16. De langfristede gældsforpligtelsers som hhv. i 2018 og 2019 er steget med 8.135 mio. 

DKK. samt 9.227 mio. DKK. De kortfristede gældsforpligtelser har ligeledes været påvirket af IFRS 

16. I år 2018 steg de med 2.569 mio. DKK hvortil de steg med 3.385 mio. DKK. i 2019.                  

 

7.3.7. Analyse af resultatopgørelsen 

I tabel 28 illustreres DSV’ resultatopgørelse for hhv. år 2018 samt 2019. Af resultatopgørelsen 

fremgår den foregående regnskabsstand, IAS 17 samt IFRS 16 hvortil, at effekten af 

implementeringen af IFRS 16 vil fremgå.   

 

Resultatopgørelse 2019 2018 

mio. DKK IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
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Omsætning 94.701 94.701 79.053 79.053 

Direkte omkostninger 70.947 70.947 61.564 61564 

Bruttoresultat 23.754 23.754 17.489 17.489 

Andre eksterne omkostninger4 3133 5.229 1.333 3036 

Personale omkostninger 10.329 10329 8.241 8.241 

EBITDA 10.292 8.196 7.915 6.212 

Af- og nedskrivninger5 3638 1.973 2.189 762 

EBIT 6.654 6.224 5.727 5.450 

Andre finansielle poster 800 800 
  

Finansielle indtægter 131 131 130 130 

Finansielle omkostninger6 989 475 833 379 

EBT 4.996 5.080 5.023 5.201 

Skat af årets resultat 1.290 1290 1213 1213 

Årets resultat 3.706 3.790 3.810 3.988 

Tabel 28. DSV – Resultatopgørelse for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17 

 

Det fremgår af overstående tabel hvorledes implementeringen af IFRS 16 har påvirket DSV´ 

resultatopgørelse over regnskabsperioden. Det fremgår at der for år 2018 er sket et fald på -178 

mio. DKK, hvortil der i 2019 var en udvikling på -84 mio. DKK. EBITDA er blevet positivt påvirket 

som følge af IFRS 16, eftersom omkostningerne skal opdeles. Dette har påvirket afskrivningerne 

samt finansielle omkostninger som begge er steget.  

   

7.3.8. Nøgletalsanalyse af DSV  

7.3.8.1. Nøgletal 

I tabel 29 illustreres DSV’ nøgletal for hhv. år 2018 samt 2019. Ligeledes fremgår effekten af 

implementeringen af IFRS 16 fremgår.  

 

Påvirkning af nøgletal - DSV 2019 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Afkastningsgrad  6,82% 7,33% 11,79% 14,04% 

Overskudsgrad / EBIT-Margin 7,03% 6,57% 7,24% 6,89% 

Aktivernes omsætningshastighed  0,97 1,11 1,63 2,04 

Egenkapitalforrentning 10,13% 10,28% 36,50% 35,79% 
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Gældsrente                

(Fremmedkapitalens forrentning) 

4,80% 5,95% 4,72% 5,31% 

Gearing 0,98 0,72 2,53 1,67 

EBITDA-Margin 10,87% 8,66% 10,01% 7,86% 

EBT-Margin 5,28% 5,36% 6,35% 6,58% 

Gældssætningsgrad 49,45% 41,84% 71,68% 62,56% 

Soliditetsgrad 50,55% 58,16% 28,32% 37,44% 

Likviditetsgrad  96,25% 108,82% 99,43% 115,55% 

Tabel 29. DSV – Nøgletal for 2018 og 2019 inkl. og ekskl. IFRS 16. 

 

7.3.8.2. Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden har i begge de medtaget regnskabsår været faldende som følge af 

implementeringen af IFRS 16 og desuden har udviklingen fra 2018 til 2019 været nedadgående. 

Det betyder at DSV´ evne til at skabe afkast har været faldende. I 2018 faldt nøgletallet fra 14,04% 

til 11,79%, altså et fald på 2,25 procentpoint, som var forårsaget af den estimerede effekt ved 

implementeringen af IFRS 16. I år 2019 faldt afkastningsgraden som følge af IFRS 16’ 

ikrafttrædelse fra 7,33 % til 6,82 %, svarende til et faldt på 0,51 procentpoint.  

 

7.3.8.3. Overskudsgrad / EBIT Margin 

Overskudsgraden udtrykker hvor stor en procentdel af DSV´s aktiviteter før finansielle poster og 

skat, som bliver til overskud (Schack, 2009, s. 47). Af de behandlede regnskabsår fremgår der en 

stigning i dette nøgletal som følge af implementeringen af IFRS 16. Udviklingen fra 2018 til 2019 

har derimod været faldende, selvom disse har været beskedne.  Dette nøgletal er blevet påvirket 

positivt af den nye IFRS 16 standard, eftersom andre eksterne omkostninger falder i takt med at 

de operationelle leasingkontrakter bliver aktiveret og indregnet på balancen. Dermed påvirkes 

nøgletal kun negativt af de årlige afskrivninger i disse leasingaktiver. Til gengæld vil den positive 

påvirkning af de mindskede driftsomkostninger være større og dermed vil overskudsgraden som 

følge af IFRS 16 stige. Dette uddrages ligeledes af nøgletalsberegningerne i tabel 29. Af tabellen 

fremgår det at overskudsgraden for 2018 stiger fra 6,89 % til 7,24 % som følge af IFRS 16. I 2019 

stiger overskudsgraden fra 6,57 % til 7,03 %.  
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7.3.8.4. Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed har været faldende som følge af IFRS 16 i begge år, hvor 

nøgletallene er beregnet. For 2018 faldt nøgletallet med 0,41 gange. Hvortil der i 2019 var et fald 

på 0,14 gange. Nøgletallets fald er negativ for DSV. Udvikling skyldes bl.a. at DSV’ balance er steget 

som følge af de operationelle leasingaftalers aktiveres som leasingaktiver på aktivsiden og 

dertilhørende leasingforpligtelse på passivsiden jf. IFRS 16. Dette medfører at virksomhedens evne 

til at skabe omsætning af de aktiver som deres kapital er bundet i, er faldet. Som tidligere 

beskrevet i nøgletalsanalysen for A.P. Møller Mærsk kan aktivernes omsætningshastighed i 

sammenspil med overskudsgraden bruges til at forklare udviklingen i afkastningsgraden, da dette 

nøgletal ligeledes kan beregnes ved at multiplicere aktivernes omsætningshastighed med 

overskudsgraden.  

 

7.3.8.5. Egenkapitalforrentningen  

For DSV har egenkapitalforrentningen gennem perioden næsten været uændret, som følge af 

implementeringen af IFRS 16. I 2018 steg nøgletallet med 0,71 procentpoint fra 35,79 % til 36,50 % 

som følge af implementeringen af IFRS 16. Tværtimod faldt egenkapitalforrentningen for 2019 

med 0,15 procentpoint fra 10,28 % til 10,13 %. Påvirkningen af IFRS 16 udlignes for 

egenkapitalforrentningen på langt sigt eftersom DSV’ pengestrømme er uændret selvom IFRS 16 

er implementeret. Grunden til den negative påvirkning skyldes, at de beregnede renter tilsammen 

med af- og nedskrivningerne på leasingaktiverne overstiger den under IAS 17 årligt 

omkostningsførte leasingydelse. Der vil på lang sigt komme regnskabsår hvor dette er omvendt i 

takt med at renterne på leasingforpligtelser som følge af amortiseringen heraf.  

 

7.3.8.6. Gældsrente (Fremmedkapitalens forrentning) 

Beregningen af gældsrenten for DSV fortæller regnskabsbrugeren noget om den gennemsnitlige 

rente, som DSV har betalt på deres rentebærende forpligtelser i regnskabsåret. Det er desuden 

den rente som i andre termer omtales den interne rente og er desuden den rente som er benyttet 

til nærværendes afhandlings tilbagediskonteringer af leasingydelser længere oppe i analysen, for 

på baggrund deraf at kunne beregne nutidsværdien af disse og ligeledes blev gældsrenten anvendt 

til at beregne påvirkningen af leasingforpligtelserne på resultatopgørelsen.  
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Af nøgletalsberegningerne i tabel 29 fremgår det, at gældsrente i 2018 er faldet fra 5,31 % til 4,72 

%, altså et fald på 0,59 procentpoint, som konsekvens af implementeringen af IFRS 16. 

Gældsrenten er i år 2019 faldet fra 5,95 % til 4,80 %, hvilket er et fald på 1,15 procentpoint. 

Gældsrenten påvirkes af IFRS 16’ implementering ift. om renterne på de operationelle 

leasingforpligtelser er højere eller lavere end virksomhedens gennemsnitlige rente på dens 

rentebærende forpligtelser. Som udgangspunkt vil gældsrenten stige, hvis tilfældet er at renterne 

på leasingforpligtelserne er højere, og omvendt hvis de er lavere end den gennemsnitlige rente på 

de resterende rentebærende forpligtelser. 

 

7.3.8.7. Gearing          

Gearingen er blevet påvirket af implementeringen af IFRS 16, som følge af de øgede forpligtelser i 

forbindelse med indregning af operationelle leasingforpligtelser. For år 2018 steg gearingen med 

0,86 gange fra 1,67 gange til 2,53 gange efter implementeringen af IFRS 16. I 2019 steg gearingen 

med 0,26 gange fra 0,72 gange til 0,98 gange i forbindelse med implementeringen af IFRS 16. 

Dette betyder at for DSV skal ejerne, for hver gange de investere 1 kr. I virksomheden, have 

fremmedkapital der bidrager med hhv. 2,53 kr. og 0,98 kr. efter implementering af IFRS 16 

hvorimod under IAS 17 var det hhv. 1,67 kr. og 0,72 kr. At der har været en forøgelse af 

fremmedkapitalen, er i dette tilfælde umiddelbart positivt målt på deres gældsrente i forhold til 

afkastningsgraden, som i alle 4 målinger er højere, hvilket betyder at DSV’ for nuværende tjener 

penge på at arbejde med gæld.  

 

7.3.8.8. EBITDA-Margin 

EBITDA Marginen er i begge regnskabsår steget som følge af implementeringen af IFRS 16. I 2018 

gik nøgletallet fra 7,86 % til 10,01%. Ergo en stigning på 2,15 procentpoint. Dette vurderes at være 

positvt for DSV, da dette betyder at virksomheden generer mere omsætning målt i forhold til de 

direkte omkostninger. Det samme er gældende for 2019 hvor nøgletallet havde en stigning på 2,21 

procentpoint, eftersom EBITDA-Marginen steg fra 8,66 % til 10,87 % som følge af IFRS 16. 

Udviklingen skyldes primært den ændrede måde at indregne og klassifikationen af de 

operationelle leasingaftaler.  
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7.3.8.9. EBT Margin 

Som forklaret under tilsvarende nøgletal for A.P. Møller Mærsk, kan EBT-Marginen i samarbejde 

med EBIT-Marginen benyttes til at vurdere resultatet af de finansielle aktiviteter. EBT-Marginen er 

for DSV faldet i begge regnskabsår som konsekvens af IFRS 16 og derudover er de i alle 4 målinger 

lavere end EBIT-Marginen, hvilket betyder at DSV ikke har overskud på deres finansielle 

aktiviteter. EBT-Margin falder i 2018 fra 6,58 % til 6,35 %, hvilket er et fald på 0,23 procentpoint. I 

2019 falder nøgletallet fra 5,36 % til 5,28 %, hvilket er et fald på 0,08 procentpoint. Nøgletallet er 

på lang sigt ikke påvirket af implementeringen af IFRS 16, eftersom de resultatmæssige 

konsekvenser i sidste ende vil være identiske med resultatpåvirkningen under IAS 17. 

 

7.3.8.10. Gældssætningsgraden  

Dette nøgletal beskriver hvor stor en andel af DSV’ aktiver, som er investeret ved brug af 

fremmedkapital. I 2018 fremgår det af tabel 29, at gældssætningsgraden er steget fra 62,56 % til 

71,68 %, hvilket er en stigning på 9,12 procentpoint. Nøgletallet er ligeledes steget i år 2019 fra 

41,84 % til 49,45 %, som tilsvarer en stigning på 7,61 procentpoint, som følge af implementeringen 

af IFRS 16. 

 

7.3.8.11. Soliditetsgrad  

Som sagt er soliditetsgraden et nøgletal som er et udtryk for virksomhedens finansielle styrke. 

Udviklingen i DSV’ soliditetsgrad har været påvirket negativt af IFRS 16 gennem 

regnskabsperioden. I 2018 faldt graden med 9,12 procentpoint fra 37,44 % til 28,32 %. For år 2019 

faldt graden yderligere fra 58,16 % til 50,55 % ergo et fald på 7,61 procentpoint. Faldet medvirker 

til forøgelse af virksomhedens gældsforpligtelser. Faldet skyldes bl.a., som allerede omtalt, 

stigning i forpligtelser der fremgår af passiverne som følge af implementeringen af IFRS. Faldet af 

soliditetsgraden resulterer i at DSV er mindre modstandsdygtige overfor tab end de var under den 

forrige regnskabsstandard og at deres virksomhed er blevet mere konjunkturfølsom.      
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7.3.8.12. Likviditetsgrad  

Udvikling af likviditetsgraden har været faldende i de to år, som konsekvens af IFRS 16’ 

ikrafttrædelse. I 2018 påvirkede IFRS 16 nøgletallet således at det faldt med 16,12 procentpoint 

fra 115,55 % til 99,43 %. I år 2019 faldt nøgletallet med 12,57 procentpoint fra 108,82 % til 96,25 

%. Dette skyldes bl.a. indregningen af kortfristede forpligtelser som følge af IFRS 16. Indførelsen af 

den nye leasingstandard har for DSV desuden betydet, at deres likviditetsgrad i begge år er faldet 

til under den anbefalede grænse på 100 % som minimum, hvilket betyder at de med deres 

nuværende omsætningsaktiver ikke vil kunne indfri forpligtelserne der forfalder inden for de 

kommende 12 måneder dømt ud fra deres nuværende situation.  
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7.4. Analyse af Lufthansa 

7.4.1. Virksomhedsbeskrivelse af Lufthansa  

Deutsche Luft Hansa AG, som kendes som Lufthansa, blev etableret i 1926 som følge af en fusion 

af de to tyske luftfartsselskaber Deutscher Aero Lloyd samt Junkers Luftverkehr (Lufthansa. Den 

store danske). I 1920’erne fragtede virksomheden primært postsække rundt men i løbet af 

1930’erne blev Lufthansa et af de førende flyselskaber indenfor passagerflyvning. I 1977 blev Star 

Alliance-netværket etableret. Dette betød at verden fik dens første rigtige globale 

flyselskabsalliance, som kunne tilbyde nye destinationer og problemfri service til den 

internationale rejsende (Lufthansa Group)  

I dag er Lufthansa et af verdens største flyselskaber der fragter passager og var frem til 1994 et 

100 procent statsejet selskab. I dag er selskabet delvist ejet af den tyske stat, andre større 

selskaber samt en række private investorer (FDM, Lufthansa). Selskabet har i dag hovedkontor i 

Deutz. Lufthansa er et af verdens største flyselskab med sine ca. 120.000 medarbejder fordelt på 

146 lande, sine 710 fly samt over 400 destinationer i verden. 

Lufthanse-gruppen består i 2019 af mere end 550 datterselskaber og andre tilknyttede 

virksomheder (Lufthansa Group). Koncernen har en vision som bygger på, at øge virksomhedens 

samlede værdi, lønsom vækst, at have en aktiv rolle i udvikling af luftfartsindustrien samt øge 

kundernes oplevelse og kundetilfredshed.     

Med sin størrelse som aktør indenfor passagerflyvning er Lufthansa særdels brugbar i analyse af 

IFRS 16 og konsekvenserne heraf. 

7.4.2. Oplysninger til brug for konsekvensanalysen i årsrapporten 

Der er ligesom i analyserne af A.P. Møller Mærsk i både resultatopgørelsen samt balancen indsat 

notenumre til de poster, hvor der er blevet foretaget beregning og estimater af projektgruppen. 

Det tilsvarende notenummer vil fremgå af overskrifterne i den efterfølgende gennemgang af de 

foretaget estimeringer.  
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7.4.3. Estimering af materielle anlægsaktiver1 

Det har ligesom med de materielle anlægsaktiver for 2018 ekskl. IFRS 16 og 2019 inkl. IFRS 16 

været muligt at indhente de nødvendige regnskabstal for at kunne beregne denne regnskabspost 

for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16 direkte fra Lufthansa’ noteapparat i årsrapport for 

2019. De opgjorte tal vil kort blive gennemgået i de efterfølgende afsnit med reference til tabel 30. 

 

 
Tabel 30. Lufthansa – Leasingaktiver og Leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 primo og ultimo 2019. 
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7.4.3.1. Materielle anlægsaktiver - 2018 inkl. IFRS 16: 

Beregningen af effekten på de materielle anlægsaktiver i forbindelse med implementeringen af 

IFRS 16 tager udgangspunkt i tabel 30, som har opgjort effekten på de materielle anlægsaktiver i 

forbindelse med aktivering og indregning af de operationelle leasingaktiver relateret til IFRS 16. Af 

tabellen fremgår det, at påvirkningen pr. 01.01.2019, hvilket i dette projekt anvendes som 

påvirkningen ultimo 2018 er opgjort til 1.951 mio. EUR. De materielle anlægsaktiver stiger dermed 

jf. balancen som bliver præsenteret senere i analysen fra 21.130 mio. EUR til 23.081 mio. EUR.  

 

7.4.3.2. Materielle anlægsaktiver - 2019 ekskl. IFRS 16 

Det har ligeledes været muligt at indhente oplysninger om effekten af implementeringen af IFRS 

16 på de materielle anlægsaktiver for 2019 ekskl. IFRS 16 direkte fra Lufthansa’ årsrapport 2019 og 

disse oplysninger fremgår af tabel 30, som er præsenteret tidligere i projektet. Af tabellen fremgår 

det, at påvirkningen pr 31.12.2019 er opgjort til 2.364 mio. EUR. De materielle anlægsaktiver 

falder dermed jf. Balancen fra 24.660 mio. EUR til 22.296 mio. EUR. Hvis opgørelsen var foretaget 

efter den tidligere gældende IAS 17 standard.  

 

7.4.4. Estimering af leasingforpligtelser – kort og langfristede.2 og 3 

Beregningen af effekten af IFRS 16’ ikrafttrædelse på leasingforpligtelser fremgår af tabel 30, der 

ikke er udarbejdet en balance for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16 benyttes tabellen til at 

opgøre effekten af IFRS 16 på de regnskabsposterne kort- og langfristede leasingforpligtelser. 

Estimering af effekten for de to regnskabsår vil blive gennemgået i afsnittene herefter. 

 

7.4.4.1.Kort- og langfristede leasingforpligtelser - 2018 inkl. IFRS 16  

Opgørelsen af leasingforpligtelser i forbindelse med implementeringen af IFRS 16, findes i tabel 30 

som blev benyttet til opgørelsen af de materielle anlægsaktiver. Af tabel 30 fremgår det, at de 

samlede leasingforpligtelser forårsaget af IFRS 16 udgør 1.958 mio. EUR for 2018. Af disse er 1.599 

mio. EUR relateret til langfristede gældsforpligtelser og de resterende 359 mio. EUR er relateret til 

kortfristede gældsforpligtelser.  
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7.4.4.2. Kort- og langfristede leasingforpligtelser - 2019 ekskl. IFRS 16 

Ligesom påvirkningen på gældsforpligtelserne for 2018, kan påvirkningen af den nye 

leasingstandard for 2019 ligeledes indhentes direkte fra tabel 30, som er hentet direkte fra 

Lufthansa’ årsrapport fra 2019. Af tabellen fremgår det at implementeringen af IFRS 16 har 

betydet en indregning af leasingforpligtelser relateret til operationelle leasingkontrakter for 

samlet 2.386 mio. EUR. Af disse udgør 1.983 mio. EUR. Langfristede leasingforpligtelser og de 

resterende 403 mio. EUR. Udgør kortfristede leasingforpligtelser. Disse er dermed fratrukket 

posterne i balancen for 2019 ekskl. IFRS 16, som er udarbejdet længere nede i analysen.  

 

7.4.5.Estimering af andre eksterne omkostninger4 

Er en af de poster i resultatopgørelsen der bliver påvirket af den nye leasingtandard IFRS 16, 

eftersom ydelserne vedrørende det der tidligere blev klassificeret som operationel leasing nu skal 

aktiveres og nedskrives over dets brugstid. Under IAS 17 skulle ydelsen på de operationelle 

leasingkontrakter omkostningsføres direkte i andre eksterne omkostninger. Efter 

implementeringen af IFRS 16, bliver resultatopgørelsen i stedet påvirket ved at leasingaktiverne 

skal afskrives løbende over brugstiden og den årlig beregnet rente af leasingforpligtelserne 

omkostningsføres i finansielle omkostninger. IFRS 16 medfører dermed at EBITDA stiger i forhold 

til inden implementeringen af standarden.  

Eftersom der i Lufthansa’ årsrapporter for 2018 og 2019 ikke er oplyst om diskonteringsrenten, 

har projektgruppen måtte estimere denne ved at sammenholde den nettorentebærende gæld 

med årets finansielle omkostninger, som dermed kan beregne den interne rente. Denne vil 

nedenunder blive anvendt til at beregne renterne af leasingforpligtelser, som vil blive behandlet 

som et annuitetslån.  

Den interne rente er beregnet efter følgende formel:  

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	/	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑔æ𝑙𝑑	𝑋	100 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒	(%) 

 

Dette har givet følgende intern rente for henholdsvis 2018 og 2019. 
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Estimering af intern rente: 

År 2019 2018 

Rente 3,93% 3,16% 

Tabel 31. Lufthansa - Estimering af intern rente for 2018 og 2019. 

 

Herefter vil estimeringen af påvirkningen på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” for 

2018 inkl. IFRS 16 og 2019 ekskl. IFRS 16 blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

7.4.5.1.  Andre eksterne omkostninger - 2018 inkl. IFRS 16 

Effekten af IFRS 16 på regnskabsposten ”Andre eksterne omkostninger” er for 2018 opgjort ved 

først beregne nutidsværdi i de fra Lufthansa’ årsrapport 2017 opgjorte operationelle 

leasingforpligtelser pr. 31.12.2017, hvilket er gjort i tabel 32. Til beregningen af nutidsværdien er 

den tidligere beregne interne rente for 2018 benyttet. Denne fremgår af tabel 31. Af tabellen for 

beregningen af nutidsværdien kan udledes, at nutidsværdien af de operationelle 

leasingforpligtelser pr. 31.12.2017 udgør 2075.65 mio. EUR. Der tages endnu engang forbehold i 

forhold til tallets nøjagtighed ud fra de i starten af analysen oplistede forudsætninger for 

beregningerne.  

 

mio. EUR Book value NPV 

År 

1 458 443,97 

2 379 356,13 

3 379 345,22 

4 379 334,64 

5 379 324,39 

6 327 271,30 

NPV. Værdi primo 2018 2075,65 

Tabel 32. Lufthansa - beregning af NPV af operationelle leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2018. 

 

Efter at nærværende projekt har estimeret nutidsværdien af leasingforpligtelser pr. 31.12.2017, 

som af projektet anvendes som primo tallet for 2018, kan der foretages beregninger som viser 

effekten af IFRS 16 på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger”. Denne effekt beregnes 

ved at behandle den opgjorte nutidsværdi pr. 31.12.2017 som et annuitetslån med en løbetid 
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svarende til afskrivningsperioden på 6 år og ved anvendelse af den opgjorte interne rente i tabel 

31 på 3,16 % for 20118. Denne behandling er foretaget af tabel 33 herunder. 

 

Intern rente 3,16% 
    

Leasingforpligtelser pr. 01.01.2018 2.076 
    

      

mio. EUR Primo 

Restgæld 

Ydelse Rente Afdrag Ultimo 

Restgæld År 

0 2.076 0 0 0 2.076 

1 2.076 385 66 320 1.756 

2 1.756 385 56 330 1.426 

3 1.426 385 45 340 1.086 

4 1.086 385 34 351 735 

5 735 385 23 362 373 

6 373 385 12 373 0 

Tabel 33. Lufthansa - Amortisering af leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2018. Beregning af fast ydelser, 

renter og afdrag. 

 

Af tabellen fremgår det, at de årlige ydelser på leasingforpligtelser er opgjort til 385 mio. EUR. 

Dette er ligeledes effekten på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” som følge af IFRS 

16’ ikrafttrædelse. Den tilsvarende regnskabspost for 2019 inkl. IFRS 16 fratrækkes dermed dette 

beløb for at estimere regnskabsposten ekskl. IFRS 16.  

 

7.4.5.2. Andre eksterne omkostninger2019 ekskl. IFRS 16 

Fremgangsmåden for beregningen af effekten ved IFRS 16 på andre eksterne omkostninger i år 

2019 beregnes på samme måde som gjort i år 2018 i afsnittet forinden. Tværtimod kan vi til brug 

for beregningen af effekten på andre eksterne omkostninger anvende den allerede opgjorte 

nutidsværdi af leasingforpligtelserne pr. 01.01.2019 på 1.958 mio. EUR, som fremgår af tabel 30. 

Dernæst behandles denne værdi som et annuitetslån med løbetid på 6 år og derudover anvendes 

den opgjorte interne rente i tabel 31 for på 3,93 %.  

 

Intern rente 4% 
    

Leasingforpligtelser pr. 01.01.2019 1.958 
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mio. EUR Primo 

Restgæld 

Ydelse Rente Afdrag Ultimo 

Restgæld År 

0 1.958 0 0 0 1.958 

1 1.958 373 77 296 1.662 

2 1.662 373 65 307 1.355 

3 1.355 373 53 319 1.036 

4 1.036 373 41 332 704 

5 704 373 28 345 359 

6 359 373 14 359 0 

Tabel 34. Lufthansa - Amortisering af leasingforpligtelser relateret til IFRS 16 pr. 01.01.2019. Beregning af fast ydelser, 

renter og afdrag. 

 

Efter denne behandling af leasingforpligtelserne relateret til IFRS 16 er foretaget, kan det på 

baggrund deraf udledes, at den beregnede årlige ydelse på forpligtelserne udgør 373 mio. EUR. 

Dette er effekten på regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger” i år 2019. Når posten skal 

opgøres for 2019 ekskl. IFRS 16, tillægges den samme post for 2019 inkl. IFRS 16 beløbet opgjort i 

dette afsnit.  

 

7.4.6. Estimering af Af- og nedskrivninger5 

Eftersom de operationelle leasingaftaler jf. IFRS 16 er blevet aktiveret og indregnet som 

leasingaktiver på balancen, har det medført øgede af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen 

relateret hertil. Effekten heraf vil i efterfølgende afsnit blive estimeret for 2018 inkl. IFRS 16 og 

2019 ekskl. IFRS 16, da regnskabstallene herfor ikke er oplyst i årsrapporterne, men at der 

udelukkende er givet oplysninger herom i Lufthansa’ noteapparat.  

 

7.4.6.1. Af- og nedskrivninger - 2018 inkl. IFRS 16 

Beregningen af årets af- og nedskrivninger for 2018 relateret til aktiver der er blevet indregnet på 

aktivsiden grundet den nye IFRS 16 standard er foretaget i tabel 35, som præsenteres herefter. 

Nutidsværdien af leasingaktiverne er opgjort pr. 31.12.2017 jf. tabel 32, der beregnede 

nutidsværdien af leasingforpligtelserne på samme tidspunkt. Projektgruppen har valgt at anvende 

den samme værdi, eftersom IFRS 16 ikke tidligere har været anvendt og der derfor ikke burde 
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være nogle beløbsmæssige forskelle mellem de to værdier. Nutidsværdien pr. 31.12.2017 udgør 

2.076 mio. EUR og bliver nedskrevet over den fastsatte periode på 6 år. 

 

mio. EUR Værdi primo Årets afskrivninger Værdi ultimo 
 

Leasingaktiver jf. IFRS 16 primo 2018 2.076 346 1.730 

Tabel 35. Lufthansa - Årets afskrivninger på IFRS 16 relaterede leasingaktiver for 2018. 

 

Som det fremgår af tabellen, udgør årets afskrivninger 346 mio. EUR og det er desuden effekten 

på regnskabsposten ”Af- og nedskrivninger” i år 2018. Ved opgørelsen af denne post for 2018 inkl. 

IFRS 16 summeres dette beløb med selv samme regnskabspost for 2018 ekskl. IFRS 16, som er 

hentet direkte fra Lufthansa’ årsrapport.  

 

7.4.6.2. Af- og nedskrivninger - 2019 ekskl. IFRS 16 

Effekten som følge af implementeringen af IFRS 16 på regnskabsposten ”af- og nedskrivninger” 

opgøres for år 2019 på samme måde som i forrige afsnit for år 2018. Nutidsværdien af aktiverne er 

allerede opgjort i Lufthansa’ årsrapport for 2019 og er ligeledes blev præsenteret tidligere i 

nærværende projekt, som fremgår af tabel 30. på baggrund heraf udgør nutidsværdien af 

leasingaktiver pr. 01.01.2019 altså 1.951 mio. EUR. Årets afskrivninger er herefter beregnet i tabel 

36, som bliver præsenteret herunder. Afskrivningerne er foretaget lineært over 6 år.  

mio. EUR Værdi primo Årets afskrivninger Værdi ultimo 
 

Leasingaktiver jf. IFRS 16 primo 2019 1.951 325 1.626 

Tabel 36. Lufthansa – Årets afskrivninger på IFRS 16 relaterede leasingaktiver for 2019. 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at årets afskrivninger relateret til IFRS 16 for år 2019 udgør 325 

mio. EUR. Dette er desuden effekten på regnskabsposten ”af- og nedskrivninger” i 

resultatopgørelsen, der bliver præsenteret senere i analysen af Lufthansa. For at opgøre 

regnskabsposten for 2019 ekskl. IFRS 16 fratrækkes de opgjorte afskrivninger i dette afsnit den 

tilsvarende regnskabspost for 2019 inkl. IFRS 16. 
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7.4.7. Estimering af finansielle omkostninger6 

Ligesom med af- og nedskrivningerne er de finansielle omkostninger også negativt påvirket i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16, effekterne heraf for 2018 inkl. IFRS 16 og 2019 

ekskl. IFRS 16 vil blive gennemgået i afsnittene herefter.  

 

7.4.7.1. Finansielle omkostninger - 2018 inkl. IFRS 16 

Estimeringen af effekten på resultatopgørelsesposten ”finansielle omkostninger” udgøres af 

renter på de indregnede leasingforpligtelser relateret til IFRS 16. Denne påvirkning blev allerede i 

forbindelse med beregningen af effekten på andre eksterne omkostninger udarbejdet. Dermed 

kan det af tabel 33 udledes, at påvirkningen på de finansielle omkostninger udgør 66 mio. EUR i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 16. Når regnskabsposten dermed skal opgøres for 2018 

inkl. IFRS 16 summes de heri beregnede finansielle omkostninger i forbindelse med IFRS 16 med 

den tilsvarende regnskabspost for 2018 ekskl. Som er opgjort og indhentet direkte fra Lufthansa’ 

årsrapport. 

 

7.4.7.2. Finansielle omkostninger - 2019 ekskl. IFRS 16 

Ligesom i forrige afsnit hvor effekten på de finansielle omkostninger i 2018 blev opgjort, er 

fremgangsmåden for 2019 tilsvarende, da effekten allerede tidligere i opgaven er opgjort. For at 

finde effekten henvises der til tabel 34. Heraf fremgår det at renterne på de operationelle 

leasingforpligtelser er opgjort til 77 mio. EUR for 2019. Dette er ligeledes effekten på 

regnskabsposten ”Finansielle omkostninger”. For at opgøre denne post for 2019 ekskl. IFRS 16 

fratrækkes disse opgjorte omkostninger fra den tilsvarende post for 2019 inkl. IFRS 16 opgjort og 

indhentet direkte fra Lufthansa’ årsrapport. Denne forskel vil desuden fremgå af 

resultatopgørelsen udarbejdet senere i analysen af Lufthansa. 

 

7.4.8. Analyse af balancen 

Af tabel 37 og 38 illustreres Lufthansa’ balance for hhv. år 2018 samt 2019. Balancen vil fremgå 

med nuværende IFRS 16 standard, som trådte i kraft pr. 01.01.2019 og den hidtidige anvendte IAS 

17 standard. Forskellene mellem regnskabsposterne vil dermed kunne relateret til effekterne af 

implementeringen af IFRS 16.   
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Aktiver 2019 2018 

mio. EUR IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Anlægsaktiver: 
    

Immaterielle aktiver1 1.942 1.942 1.893 1.893 

Materielle anlægsaktiver 24.660 22.296 23.081 21.130 

Sum 26.602 24.238 24.974 23.023 
     

Andre investeringer 928 928 896 896 

Afledte finansielle instrumenter 959 959 869 869 

Udlån 469 469 512 512 

Andre langfristede tilgodehavender 148 148 128 128 

Finansielle aktiver i alt 2.504 2.504 2.405 2.405 

Udskudt skat 2.268 2.268 2.131 2.131 

Anlægsaktiver i alt 31.374 29.010 29.510 27.559 
     

Omsætningsaktiver: 
    

Lager 980 980 968 968 

Tilgodehavender fra salg 5.417 5.417 5.576 5.576 

Afledte finansielle instrumenter 736 736 591 591 

Andre tilgodehavender 153 153 58 58 

Forudbetalinger 245 245 217 217 

Tilgodehavender i alt 7.531 7.531 7.410 7.410 
     

Værdipapirer 1.970 1.970 1.735 1.735 
     

Likvide beholdninger 1.415 1.415 1.500 1.500 

Aktiver bestemt for salg 369 369 9 9 

Omsætningsaktiver i alt 11.285 11.285 10.654 10.654 
     

Aktiver i alt 42.659 40.295 40.164 38.213 

Tabel 37. Lufthansa – Balance, Aktiver 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

mio. USD 2019 2018 

Passiver IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
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Egenkapital 
    

Aktiekapital 3.317 3.317 2.745 2.745 

Andre reserver inkl. Overført resultat 6.830 6.830 6.718 6.718 

Regulering overført resultat jf. IFRS 16 
 

29 -26 
 

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 10.147 10.176 9.437 9.463 
     

Minoritetsinteresser 109 109 110 110 

Egenkapital i alt 10.256 10.285 9.547 9.573 
     

Lån 6.413 6.413 5.030 5.030 

Leasingforpligtelser IFRS 162 1.983 
 

1.599 
 

Pensionsforpligtelser 6.659 6.659 5.865 5.865 

Hensættelser 490 490 537 537 

Afledte finansielle instrumenter 153 128 222 222 

Udskudt skat 611 539 583 583 

Andre gældsforpligtelser 108 108 207 188 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 16.417 14.337 14.043 12.425 
     

Kortfristet del af langfristede lån 1.231 1.321 1.677 1.677 

Kortfristet del af leasingforpligtelser IFRS 163 403 
 

359 
 

Hensættelser 794 794 894 894 

Kreditorer 5.351 5.351 5.720 5.720 

Skyldig skat 402 402 783 783 

Afledte finansielle instrumenter 137 137 393 393 

Anden gæld 7.128 7.128 6.748 6.748 

Gældsforpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 540 540 
  

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 15.986 15.673 16.574 16.215 
     

Gældsforpligtelser i alt 32.403 30.010 30.617 28.640 
     

Passiver i alt 42.659 40.295 40.164 38.213 

Tabel 38. Lufthansa – Balance, Passiver for 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17 

 

Det fremgår af overstående tabel, at både aktiver og passiverne har været stigning gennem 

regnskabsperioden, som følge af implementeringen af IFRS 16. I år 2018 voksede Lufthansa’ 

balance fra 38.213 mio. EUR. til 40.164 mio. EUR. For 2019 voksede balancen fra 40.295 mio. EUR. 
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til 42.659 mio. EUR. Denne udvikling skyldes bl.a. en stigning af kort- og langfristede 

gældsforpligtelse som følge af IFRS 16 og dertilhørende stigning af de materielle anlægsaktiver. 

Stigningen i materielle anlægsaktiver skyldes indregning af de operationelle leasingkontrakter 

hvortil der i 2018 var en stigning på 1.951 mio. EUR. samt 2.364 mio. EUR. i år 2019 som følge af 

IFRS 16. De langfristede gældsforpligtelsers som hhv. i 2018 og 2019 er steget med 1.599 mio. 

EUR. samt 1.983 mio. EUR. De kortfristede gældsforpligtelser har ligeledes været påvirket af IFRS 

16. I år 2018 steg den med 359 mio. EUR. hvortil den steg med 403 mio. EUR. i 2019.                  

 

7.4.9. Analyse af resultatopgørelsen 

I tabel 39 illustreres Lufthansa’ resultatopgørelse for hhv. år 2018 samt 2019. Af 

resultatopgørelsen fremgår den foregående regnskabsstand, IAS 17 samt IFRS 16 hvortil, at 

effekten af implementeringen af IFRS 16 vil fremgå.   

 

Resultatopgørelse 2019 2018 

mio. EUR IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 
     

Omsætning 36.424 36.424 35.542 35.542 

Direkte omkostninger 19.142 19.142 17.836 17836 

Bruttoresultat 17.282 17.282 17.706 17.706 

Andre eksterne omkostninger4 5585 5.958 5.323 5708 

Personale omkostninger 9.121 9.121 8.811 8.811 

Andre driftsindtægter 1889 1889 1818 1818 

EBITDA 4.465 4.092 5.390 5.005 

Af- og nedskrivninger5 2776 2.451 2.551 2205 

Resultat af kapitalandele 168 168 174 174 

EBIT 1.857 1.810 3.013 2.974 

Andre finansielle instrumenter 318 318 -46 -46 

Finansielle indtægter 79 79 68 68 

Finansielle omkostninger6 394 317 278 212 

EBT 1.860 1.889 2.758 2.784 

Skat af årets resultat 615 615 588 588 

Årets resultat 1.245 1.274 2.170 2.196 

Tabel 39. Lufthansa – Resultatopgørelse 2018 og 201 9 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 
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Det fremgår af overstående tabel hvorledes implementeringen af IFRS 16 har påvirket Lufthansa´ 

resultatopgørelse over regnskabsperioden. Det fremgår at der for år 2018 er sket et fald på -26 

mio. EUR, hvortil der i 2019 var en udvikling på -29 mio. EUR. EBITDA er blevet positivt påvirket 

som følge af IFRS 16, hvor omkostningerne skal opdeles. Dette har påvirket afskrivningerne samt 

finansielle omkostninger som begge er steget.  

 

7.4.10. Nøgletalsanalyse Lufthansa 

7.4.10.1. Nøgletal 

I følgende tabel illustreres Lufthansa’ nøgletal for hhv. år 2018 samt 2019. Ligeledes fremgår 

effekten af implementeringen af IFRS 16 fremgår, hvilket udgøres af forskellen mellem de beregne 

nøgletal for henholdsvis 2018 og 2019.  

Påvirking af nøgletal - Lufthansa 2019 2018 
 

IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 

Afkastningsgrad  4,35% 4,49% 7,50% 7,78% 

Overskudsgrad / EBIT-Margin 5,10% 4,97% 8,48% 8,37% 

Aktivernes Omsætningshastighed 0,85 0,90 0,88 0,93 

Egenkapitalforrentning 18,14% 18,37% 28,89% 29,08% 

Gældsrente       (Fremmedkapitalens 

forrentning) 

3,93% 4,10% 3,20% 3,16% 

Gearing 3,16 2,92 3,21 2,99 

EBITDA-Margin 12,26% 11,24% 15,17% 14,08% 

EBT-Margin 5,11% 5,19% 7,76% 7,83% 

Gældsætningsgrad 75,96% 74,47% 76,23% 74,95% 

Soliditetsgrad  24,04% 25,53% 23,77% 25,05% 

Likviditetsgrad 70,59% 72,00% 64,28% 65,70% 

Tabel 40. Lufthansa – Nøgletal 2018 og 2019 inkl. IFRS 16 og IAS 17. 

 

7.4.10.2. Afkastningsgrad 

 

Afkastningsgraden udtrykker Lufthansa’s evne til at skabe afkast af deres investeret kapital. I 

regnskabsperioden er virksomhedens evne til at skabe afkast faldet. I 2018 påvirkede IFRS 16 
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nøgletallet således at det deres afkastningsgrad faldt fra 4,49 % til 4,35 % altså et fald på 0,14 

procentpoint. I 2019 faldt afkastningsgraden fra 7,78 % til 7,50 %, hvilket er et fald på 0,28 

procentpoint.  

 

7.4.10.3. Overskudsgrad / EBIT Margin 

Afspejler Lufthansa’s evne til at generere overskud af driften før finansielle poster og skat. Kan 

desuden bruges til at beregne afkastningsgraden ved at gange dette nøgletal med aktivernes 

omsætningshastighed, som vil blive præsenteret efterfølgende. Den afledte effekt af IFRS 16 har 

for overskudsgraden været at den i regnskabsårene 2018 og 2019 er steget. I 2019 er 

overskudsgraden steget fra 4,97 % til 5,10 % altså en stigning på 0,17 procentpoint. I 2018 er 

nøgletallet steget fra 8,37 % til 8,48 %, som tilsvarer en stigning på 0,11 procentpoint.  

 

7.4.10.4. Aktivernes omsætningshastighed 

Dette nøgletal fortæller om Lufthansa’ evne til at genere omsætning for hver Euro som er 

investeret. Som beskrevet kan nøgletallet ligeledes benyttes til at beregne afkastningsgraden. 

Aktivernes omsætningshastighed er i regnskabsperioden 2018 og 2019 faldet. I 2018 er aktivernes 

omsætningshastighed faldet fra 0,93 gange til 0,88 gange som er et fald på 5,38 %. I 2019 er 

nøgletallet faldet fra 0,90 gange til 0,85 gange, hvilket er et fald på 5,55 % 

 

7.4.10.5. Egenkapitalforrentning 

Lufthansa’ egenkapitalforrentning har været negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16. 

Dette har medført et fald i nøgletallet for 2018 og 2019. I 2018 er egenkapitalforrentningen faldet 

fra 29,08 % til 28,89 %, som er et fald på 0,19 procentpoint. I 2019 er nøgletallet faldet fra 18,37 % 

til 18,14 %, hvilket er et fald på 0,23 procentpoint. Faldet skyldes som sagt implementeringen af 

IFRS 16, som i begge år har medført at afskrivningerne og de beregnede renter på de operationelle 

leasingforpligtelser overstiger den tidligere indregning af ydelser under andre eksterne 

omkostninger. De samlede pengestrømmene er ikke ændret, som følge af IFRS 16 og derfor vil 

egenkapitalens forrentning på sigt udligne sig og derfor har IFRS 16 i sidste ende ingen effekt på 

dette nøgletal.  
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7.4.10.6. Gældsrente (Fremmedkapitalens forrentning) 

Ved at beregne gældsrenten kan der opnås en indikator på den gennemsnitlige rente på 

Lufthansa’ rentebærende forpligtelser i regnskabsperioden. Denne rente er også kendetegnet ved 

den interne rente, som er benyttet til at foretage tilbagediskonteringen af leasingforpligtelserne til 

nutidsværdi og senere til behandlingen af de operationelle leasingforpligtelser som en 

annuitetslån for at kunne beregne renterne. Effekten af IFRS 16 har været lidt blandet eftersom 

gældsrenten er steget i 2018 og faldet i 2019 relateret til implementeringen af IFRS 16. I 2018 er 

gældsrenten steget fra 3,16 % til 3,20 %, hvilket er en stigning op 0,04 procentpoint. I år 2019 er 

nøgletallet faldet fra 4,10 % til 3,93, som tilsvarer et fald på 0,17 procentpoint. Nøgletallet kan 

desuden bruges som en indikator på om virksomheden tjener penge på at arbejde med 

fremmedkapital, ved at sammenligne den med afkastningsgraden, som gerne skulle befinde sig på 

et højere niveau før det er rentabelt for virksomheden at låne penge. I alle vores 

nøgletalsberegninger er afkastningsgraden som sammenligningstal højere, hvilket indikerer at det 

for Lufthansa er lønsomt at arbejde med gæld. Denne sammenligning af gældsrente og 

afkastningsgrad defineres også som rentemarginal (Årsrapport & Regnskabsanalyse, Bastrup, 

Mortensen og Sørensen, s. 215-219). 

 

7.4.10.7. Gearing 

Udviklingen i gearingen er blevet påvirket af IFRS 16. I år 2018 blev gearing som følge af 

implementeringen af IFRS 16 øget med 6,66 % og gik fra 2,99 til 3,21, hvilket betyder at for hver 

gang Lufthansa’ ejere har finansieret investeringer med 1 euro, så har fremmedkapitalen bidraget 

med 3,21 euro, hvilket i dette tilfælde er acceptabelt eftersom at Lufthansa tjener penge på at 

optage gæld jf. afsnit 7.4.10.6  I 2019 er gearingen steget fra 2,92 til 3,16, som altså er en stigning 

på 6,16 %.  

 

7.4.10.8. EBITDA-Margin 

EBITDA-Margin er et udtryk for den driftsmæssige lønsomhed vist i procent og dermed evnen til at 

skabe overskud fra virksomhedens driftsaktiviteter. I begge regnskabsår blev dette nøgletal 

påvirket af IFRS 16. I 2018 steg EBITDA-Marginen fra 14,08 % til 15,17 %, altså en stigning på 1,09 

procentpoint. Nøgletallet steg i 2019 fra 11,24 % til 12,26 %, hvilket ligeledes var en stigning på 



 
 

145 af 163 

1,02 procentpoint. Grunden til disse stigninger skyldes indregningen og aktiveringen af de 

operationelle leasingkontrakter, som gør at ikke længere blot omkostningsføres under andre 

eksterne omkostninger, men nu i stedet skal nedskrives og tilskrives rente over deres brugstid.  

 

7.4.10.9. EBT-Margin 

EBT-Margin kan i samarbejde med overskudsgraden (EBIT-marginen) bruges til at vurdere 

resultatet af de finansielle aktiviteter. Hvis EBT-Margin et højere end EBIT-Margin har 

virksomheden tjent penge på sine finansielle aktiviteter og omvendt gør det sig gældende hvis 

EBT-Margin et lavere end EBIT-Margin. For Lufthansa er EBT-Marginen som følge af 

implementeringen af IFRS 16 steget i begge regnskabsår, de har dog kun tjent penge på deres 

finansielle aktiviteter i 2019. I 2018 er faldt EBT-Marginen fra 7,83 % til 7,76 %, hvilket er et faldt 

på 0,07 procentpoint. I 2019 faldt EBT-Marginen fra 5,19 % til 5,11 %, som tilsvarer et faldt op 0,08 

procentpoint.  

 

7.4.10.10. Gældsætningsgrad 

Er et nøgletal som hænger sammen med det ovenstående beskrevet soliditetsgrad. Hvorimod 

soliditetsgraden viser ejernes indskudte kapital i forhold til den samlede kapital, så viser 

gældsætningsgraden fremmedfinansieringens andel af den investeret kapital. Disse to tal er lig 1 

når de summeres. Eftersom soliditetsgraden i begge år faldt, ved på baggrund deraf at 

gældssætningsgraden har været stigende. I 2018 steg gældsætningsgraden fra 74,95 % til 76,23 %, 

hvilket er en stigning på 1,28 procentpoint. I 2019 steg nøgletallet fra 74,47 % til 75,96 %, som er 

en stigning på 1,49 procentpoint. 

 

7.4.10.11. Soliditetsgrad  

Er et nøgletal som er et udtryk for virksomhedens finansielle styrke. Nøgletallet er et udtryk for 

hvor meget af de samlede aktiver, egenkapitalen udgør. Lufthansa af for år 2018, haft en negativ 

indvirkning af IFRS 16 målt i forhold til soliditetsgraden. Den er for denne periode faldet fra 25,05 

% til 23,77 %, hvilket er et fald på 1,28 procentpoint. At soliditetsgraden er 23,77 % for år 2018 

betyder at 76,23 % af Lufthansa er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. 
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I 2019 var soliditetsgraden ligeledes negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16. Her faldt 

den i fra 25,53 % til 24,04 %, hvilket var et fald på 1,49 procentpoint. Igen her var virksomheden 

hovedsageligt finansieret gennem fremmedfinansiering.  

 

7.4.10.12. Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden fortæller om virksomhedens evne til at indfri kortfristede gældskrav. 

Implementeringen af IFRS 16 har i begge regnskabsår medført et fald i likviditetsgraden. I 2018 er 

den faldet fra 65,70 % til 64,28 %, hvilket er et fald på 1,42 procentpoint. I 2019 faldt 

likviditetsgraden fra 72,00 % til 70,59 %, som altså var et faldt på 1,41 procentpoint. Da nøgletallet 

afspejler Lufthansa’ evne til at indfri kortfristet gældsforpligtelser, som i udgangspunkt har forfald 

inden for en 12 måneder periode med omsætningsaktiver, som ligeledes forventes at kunne 

omsættes til likviditet inden for 12 måneder, er et generelt anerkendt benchmark, at 

likviditetsgraden som minimum skal befinde sig over 100 % og gerne op imod de 150 %, hvilket 

sikre at virksomheden altid vil kunne indfri dens kortfristede gældsforpligtelser.  

 

7.5. Delkonklusion på konsekvensanalyse ved implementeringen af IFRS 

16 

Efter at have gennemgået konsekvenserne ved implementeringen af IFRS 16 på regnskabsniveau 

for A.P. Møller Mærsk, DSV og Lufthansa i ovenstående analyse, har tendenserne gennem alle 3 

virksomhedsanalyser, at de og deres regnskabstal bliver påvirket af IFRS 16. De væsentligste 

konsekvenser ved IFRS 16 er at balancesum stiger som følge af aktiveringen og indregningen af de 

operationelle leasingaftaler. Det at balancen stiger er i sig selv ikke en negativ ting, men hvis deres 

passivside nærstuderes kan det konkluderes, at fremmedkapitalen udgør en større andel af den 

samlede balancesum end inden implementeringen af IFRS 16. Dette kan som sådan være 

problemfrit, så længe at virksomhederne jf. nøgletalsanalysen opnår et merafkast på at arbejde 

med fremmedkapital. Dette er ikke tilfældet for alle de 3 analyseret virksomheder, hvilket er 

negativt. Derudover medvirker de stigende forpligtelser til at nedbringe virksomhedernes 

omstillingsparathed og de vil naturligt blive mere konjunkturfølsomme. 
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For at kunne konkludere mere præcist hvilke af de tre virksomheder, som har været hårdest 

påvirket af den ikrafttrådte IFRS 16 standard, er der i tabel 41 udarbejdet en oversigt som viser 

den procentvise påvirkning på udvalgte regnskabsposter i det enkelte år for alle tre virksomheder. 

Det er ikke alle tallene i tabellen, som er lige sammenlignelige, hvilket kan skyldes den specifikke 

regnskabspost beløbsmæssige størrelse inden implementeringen af IFRS 16. F.eks. er A.P. Møller 

Mærsk’ EBIT og EBT i 2018 væsentlig højere end dem der sammenlignes med, det skyldes at de 

oprindelige tal herfor var beløbsmæssigt små og en stigning heri derfor procentuelt vil virke større. 

Ved at nærstudere tabel 41 kan der på trods af ovenstående problemer med 

sammenligningsgraden stadig udledes nogle betydningsfulde konklusioner af tabellen.  

Ved at kigge på ”andre eksterne omkostninger” fremgår det at alle virksomheder naturligt har 

oplevet et fald heri, som konsekvens af at de operationelle leasingaktiver ikke længere afholdes 

som en driftsaktivitet. Det fremgår af tabellen at DSV har oplevet det største fald på 

regnskabsposten som konsekvens af IFRS 16’ ikrafttrædelse, hvilket kan antyde at en stor del af 

deres driftsaktiviteter tidligere har været bundet op på operationelle leasingaftaler.  

EBITDA som er resultatet af virksomhedernes driftsaktiviteter har også været påvirket af IFRS 16, 

her er det igen DSV sammen med A.P. Møller Mærsk, hvor deres præsenterede regnskabstal i 

forhold til under IAS 17 har oplevet den største procentmæssige stigning.  

Både ”Af- og nedskrivninger” og ”Finansielle omkostninger” er steget i forbindelse med IFRS 16, 

hvilket skyldes den ændrede måde at indregne og behandle de operationelle leasingaftaler på. 

Igen er det DSV’ regnskabstal som er hårdest påvirket af implementeringen af IFRS 16. At deres 

”Af- og nedskrivninger” stiger med 84,39 % i 2019 og 187,27 % i 2018 kunne tyde på at de tidligere 

ikke har haft begrænset med materielle anlægsaktiver indregnet på balancen, hvilket deres 

stigninger på ”materielle anlægsaktiver” på henholdsvis 606,05 % i 2019 og 393,49 % i 2018 også 

antyder. De får derfor nogle stigninger i disse regnskabsposter, som kun kan forklares af den 

professionelle regnskabsbruger, som har indsigt i IFRS 16 og dens konsekvenserne for regnskabet.  

Generelt set er Lufthansa den virksomhed af de tre, som procentuelt er mindst berørt på deres 

regnskabstal som følge af implementeringen af IFRS 16. 

Både A.P. Møller Mærsk’ og DSV’ gældsforpligtelser og balancesum stiger væsentligt i begge år 

som følge af IFRS 16’ ikrafttrædelse. Dette er med til at forværre centrale nøgletal, som almene 

regnskabsbrugere kunne finde på at beregne for at nærstudere virksomhedernes økonomiske 
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situation. Dette er likviditetsgraden og soliditetsgraden, som jf. de 2 virksomheders 

nøgletalsanalyse også er faldet som konsekvens af IFRS 16. Forværringen af disse nøgletal kan 

medvirke at de for en investorens synspunkt, som ikke kan have indsigten eller kompetencerne til 

at korrigere for IFRS 16 bliver mere uinteressante. Det kunne potentielt også medvirke til at 

mindske deres kreditvurdering fra den finansielle sektor, selvom det som udgangspunkt må 

antages at de grundet deres professionelle baggrund allerede under IAS 17 havde korrigeret for de 

operationelle leasingaftaler i noten og overgangens betydning derfor heraf har været minimal for 

virksomhedernes kreditvurdering. 

 

Procentvis påvirkning af IFRS 16 

på regnskabsposter 

A.P. Møller Mærsk DSV Lufthansa 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Andre eksterne omkostninger -11,95% -11,35% -40,08% -56,09% -6,26% -6,74% 

EBITDA 28,45% 31,22% 25,57% 27,41% 9,12% 7,69% 

Af- og nedskrivninger 31,91% 27,27% 84,39% 187,27% 13,26% 15,69% 

EBIT 15,62% 85,07% 6,91% 5,08% 2,60% 1,31% 

Finansielle omkostninger 41,95% 25,60% 108,21% 119,79% 24,29% 31,13% 

EBT -12,80% -98,33% -1,65% -3,42% -1,54% -0,93% 

Materielle anlægsaktiver 21,16% 20,00% 606,05% 393,49% 10,60% 9,23% 

Gældsforpligtelser 32,47% 27,63% 35,72% 43,42% 7,95% 6,90% 

Balancesum 12,79% 10,99% 14,85% 25,54% 5,87% 5,11% 

Tabel 41. Procentvis påvirkning af IFRS 16 på regnskabsposter for A.P. Møller Mærsk, DSV og Lufthansa 2018 og 2019. 
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8.1. Kan og vil man omgås IFRS 16?   

Nedstående afsnit omhandler analyse af mulighederne for, at omgås IFRS 16 samt vurdering af 

forholde som i IFRS 16, kan være uklare og behæftet med en subjektive mening, hvortil påvirkning 

af disse vil blive vurderet.    

 

8.1.1. Muligheden for at omgås IFRS 16 

Som tidligere nævnt indeholder IFRS 16 visse undtagelsesregler, og dermed måder hvorpå 

virksomheder kan omgås regnskabsstandarden. Det omhandler fritagelse for leasing af aktiver af 

lav værdi. IFRS 16 kræver ikke, at en virksomhed kapitaliserer leasing af aktiver af lav værdi. Lav 

værdi er defineret af IFRS 16 som leasing af aktiver, der på tidspunktet for udstedelsen ville have 

en kapitalværdi i størrelsesordenen 5.000 USD eller derunder (Effects Analysis: IFRS 16 Leases., 

side 19). Hvis denne fritagelses anvendes, er virksomheden forpligtet til at indregne betalingerne 

for disse leasingkontrakter som en udgift, der typisk sker lineært i leasingperioden (Ibid.).  

 

Det vurderes at denne omgåelse primært vil være mest fordelagtig for mindre virksomheder. 

Dette skyldes, at mindre virksomheder med små balancer sandsynligvis vil pådrage sig større 

omkostninger ved at bevise, at leasing af aktiver af lav værdi ikke er væsentlige (samlet set) end 

større virksomheder med store balancer.    

 

Leasingaftaler som løber over 12 måneder eller mindre er ligeledes undtaget af IFRS 16, som 

tidligere omtalt. Én måde hvorpå virksomheder kunne benytte overstående undtagelse var, at 

efterspørgere en mere fleksible leasingperiode hos leasinggiver. Ved at benytte sig af korte 

leasingperiode eller outsource til servicerede udbyder, i form af servicekontrakt, vil man ikke 

skulle angive dette i regnskabet og dermed undgå IFRS 16.     

 

For at falde under IFRS 16 skal virksomheden kunne identificer aktivet, og vurdere hvorvidt de har 

retten til, at opnå alle økonomiske fordele fra brugen af dette aktiv. Virksomheden kunne dermed 

se på deres leasingkontrakter med kritiske øjne, og ved en evt. ændring af aftalen omgås IFRS 16.  
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F.eks. på dette kunne være leje af opbevaringsplads gennem en lagervirksomhed, for således at 

holde på et gode, men hvis størrelsen på pladsen er afhænge af den tilgængelige plads hos 

lagervirksomheden, så skal denne slags leasingaftale, formentligt, ikke klassificeres da der ikke er 

tale om et specifikt aktiv. Hvortil hvis der derimod lejes én bestemt plads i lagervirksomheden over 

en bestemt periode, kan aktivet dermed identificeres, og man falder dermed ind under IFRS 16.     

8.2. Uklare og subjektive vurderinger 

Af nedstående fremgår nogle af de faktorer, der fremgår af IFRS 16, som kan være uklare og 

behæftet med subjektive vurdering. Med analysen er formålet at kunne foretage en vurdering af 

påvirkningen af disse subjektive vurderinger og ligeledes hvorvidt IFRS 16 overhovedet opfylder 

standardens primært mål; at give regnskabslæseren et mere retvisende grundlag for at vurdere 

leasingkontraktens effekt på regnskabet, pengestrømmen samt det finansielle resultat i 

regnskabet ((ISAB (2018), International Financial Reporting Standard 16 Leases, side A801). 

 

8.2.1. Klassificering af sammensatte leasingkontrakter - serviceaftaler og leasingaftale  

Som følge af IFRS 16 har regnskabsaflæggeren mulighed for at klassificere deres leasingkontrakter, 

eller dele af kontrakten, som serviceaftale. Dette resulterer i, at aktivet ikke skal indregnes og der 

vil dermed ikke ske balancepåvirkning (IFRS 16.12). Problematikken forekommer da der af IFRS 16 

fremgår uklarhed om hvorledes vurderingen skal foretages, hvortil, at virksomhederne foretager 

en subjektiv vurderingen af servicedelen. Dette kan føre til at virksomhederne uafhængigt af 

hinanden behandler deres kontrakter forskellige selvom, at de er ens. Dette vurderes at påvirke 

sammenligneligheden blandt virksomhederne idet, at informationsværdien, for 

regnskabsbrugeren, reduceres. Det vurderes at når der skelnes mellem service- og leasingaftale 

opstår lignede klassifikationsproblemer som forgik under IAS 17: operationel- og finansielleasing. 

Desuden kunne der godt forstilles, at virksomheder bevidst vil forsøge at bestræbe sig på, at 

behandle deres leasingkontrakter efter regler gældende for servicekontrakter, også selvom at 

kontrakterne realt er leasingkontrakter for at undgå balancepåvirkning. Disse problemstillinger 

vurderes, at formindske informationsværdien, sammenligneligheden samt pålideligheden af 

regnskaberne.   
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8.2.2. Ændring af leasingperiode  

Ved ændring af leasingperiode skal der tages hensyn til perioden af optionen, hvortil alle de 

forhold der er væsentlige for fastlæggelsen, af enten forlængelse eller opsigelse af optionen, 

medtages. Dette bevirker til, at regnskabsaflægger må foretage subjektiv vurdering da IFRS 16 er 

uklar.  

At skulle medtage alle væsentlige forhold gør det svært at vurdere hvorvidt en leasingkontrakt 

forventes at forlænges, hvortil dette vurderes at kunne skade relevansen og validiteten af 

informationen. Optioner defineres som eventualforpligtelser, som blot er potentielle 

omkostninger for virksomheden (Steffensen, H., Tang Lassen, K. & Albrecht, S. (Red.). (2018), side 

22). Forpligtelsen er dermed ikke gældende, førend der er sket en udnyttelsen (Ibid.). 

Eventualforpligtelser indregnes, som en del af leasingperioden, hvis det er overvejende 

sandsynligt, at der vil ske udnyttelse (Regnskabsmæssig behandling af eventualforpligtelser. 

(2016)). Da der foretages subjektive vurderinger, er det sandsynligt at der vil forekomme fejlfulde 

eller forkerte skøn af forholdene. At denne sandsynlighed forefindes, vurderes til at kunne føre til 

forkerte omkostningsførte afskrivninger.1 Det vurderes, at overstående påvirker 

gennemsigtigheden negativt.    

 

8.2.3. Påvirkning af balance  

Subjektiviteten af IFRS 16 gør at virksomheder, til en vis grad, kan påvirke balancen. Dette kan 

udøves gennem f.eks. leasingaftaler der forløber under 12 måneder således at balancen ikke bliver 

påvirket i samme omfang. Der vurderes at skabe en usikkerhed omkring ensformigheden af 

regnskaberne blandt virksomhederne og ensartetheden sættes på prøve blandt virksomheder og 

mellem brancher.       

 

8.2.4. Restværdigaranti 

Restværdigaranti beregnes ud fra et estimat med visse uklarheder. Estimatet bygger, i visse 

tilfælde, på en delvis subjektiv vurdering. At restværdigarantien bygger på et estimat, er 

problematisk i forhold til måling og indregning. Der er krav om, at informationen skal varetage 

 
1 Dette afhænger af hvorledes leasingperioden bliver vurderet som værende for langt eller for kort. Ydermere er 
uopsigelighedsperiode også en faktor der skal medtages og som kan påvirke enten positiv eller negativt.   
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regnskabsbrugeren og dermed være relevant og valid, hvortil det vurderes at estimering ikke er 

optimalt. Det vurderes at den valide information vil tages skade af uklarheden omkring 

estimeringen, hvilket vil skade gennemsigtigheden begrundet, at chancen for fejl eller mangler i 

estimeringerne er tilstede. Jf. IFRS 16 kræves der, at restværdigarantien medgår af 

leasingforpligtelsen med den forventede værdi. Som følge af problematikken vurderes at 

estimeringen, som bl.a. bygge på eksterne forhold, kan skade virksomhedens leasingforpligtelse 

grundet eventuelle fejlagtige estimeringer.     

 

Delkonklusion  

Der vurderes at IFRS 16 indeholder væsentlige og betydningsfulde subjektive vurderinger som kan 

skade beslutningsgrundlaget hos regnskabsbrugeren grundet ukorrekte beregninger og 

beslutninger. Sammenlignes der med tidligere regnskabsstandard, IAS 17 vurderes at IFRS 16 

samlet set ikke formår at løse problematikken omkring subjektive vurdering som IAS 17 har fået en 

del kritik for. Dette skader som nævnt, sammenligneligheden mellem virksomheder og brancher 

samt regnskabsbrugernes forståelse af regnskaberne. Generelt vurderes at neutraliteten påvirkes i 

en negativ retning. Dog vurderes IFRS 16 at forbedre subjektiviteten der fremgår i standarden, da 

alt, som udgangspunkt, skal indregnes i virksomhedens balance.   
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9.1. Konklusion  

På baggrund af afhandlingens løbende besvarelse af underspørgsmålene er det muliggjort at 

foretage en besvarelse af hovedspørgsmålet:      

 

 

Hvilke konsekvenser har implementeringen af IFRS 16 for transportbranchen? 

 

Indgåelsen af leasingkontrakter har de seneste år haft en progressiv udvikling. Dette bevirker til, at 

behovet for sammenligningsheden mellem virksomheder og brancher er essentielt og at 

regnskabsbrugerne har tilstrækkelig med relevant og valid regnskabsinformation.     

Den regnskabsmæssige begrebsramme efter IFRS, som senest er revideret i 2018, betragtes som 

”den finansielle rapporterings grundlov”. Af begrebsrammen er definitionen af et aktiv og en 

forpligtelse blevet tilføjet samt kriterie for hvornår definitionen er gældende. Dertil indgår nu, i 

højere grad, retningslinjer for måling.  

 

IAS 17 har gennem dens levetid tilegnet sig store mængder kritik. Disse kritikpunkter har været 

fundamentet til udviklingen af en ny og forbedret regnskabsstandard, IFRS 16. Det har især været 

den store mængde kritik omhandlende klassifikation af hhv. operationel- og finansiel leasing, hvor 

primære brugere, såsom regnskabsbrugeren eller pengeinstituttet, selv måtte korrigere 

regnskaberne for at det var muligt at medtage effekten af balancens operationelle 

leasingkontrakter. Primære brugere havde ikke de fornødne regnskabsinformationer for, at 

pålidelige kunne tilpasse de indregnede beløb og det samlede årsregnskab hvilket vil skade den 

rationelle beslutning hos primære brugeren.   

 

Klassifikationensformerne har ligeledes været et kritikpunkt. Af IAS 17 fandtes to forskellige 

klassifikationer; operationel samt finansiel leasing. Problematikken omhandlet den 

regnskabsmæssige behandling af klassifikationer forgik på hver deres måde i regnskabet. Dette 

kan skabe incitament til, at virksomhederne prøver at klassificere efter operationelkontrakter for 
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således, at undgå aktivering og dermed påvirkning af balancen hvilket skader 

sammenligneligheden. Skønselementerne i hvorvidt kontrakten behandles som en operationel- 

eller finansielleasingkontrakt er ligeledes et kritikpunkt. Dette har en essentiel betydning for 

regnskabets balance- og nøgletalssum, hvilket i sidste ende kan påvirke den primære brugeres 

beslutning.        

 

Yderligere kritikpunkt omhandler den regnskabsmæssige behandling af operationel leasing som 

kun kan indregnes i resultatopgørelsen. Det vil påvirke nytteværdien af regnskabsinformationerne 

at operationel leasing ikke bliver korrekt indregnet.            

 

Det konkluderes, at disse overstående kritikpunkter har været de væsentligstes årsager til at IFRS 

16 blev udarbejdet.  

 

Afhandlingen har identificere de væsentligste forskelle mellem IAS 17 og IFRS 16 gennem en 

komparativ analyse. Afhandlingen har belyst, at den væsentligste forskel mellem 

leasingstandarderne er, at den regnskabsmæssige behandling af leasing er ændret som følge af 

implementeringen af IFRS 16. Ændringen udgør at alle leasingaftaler nu, som udgangspunkt, 

indregnes i virksomhedens balancen, hvilket kun var gældende for finansielle leasingaftaler under 

IAS 17. Denne ændring sker som følge af klassifikationstesten der indgik, af IAS 17 nu er udtaget, 

hvortil IFRS 16 indeholder nye definitioner. Hertil indeholder IFRS 16 praktiske lempelsesregler 

omkring low value assets og short term assets samt retningslinjer for hvornår en leasingkontrakt 

adskilles fra servicedelen. Som følge af IFRS 16 er indregningen ændret. Ved IAS 17 var fokus på 

aktivets økonomiske værdi hvor ved IFRS 16 bygger afgørelsen for om der skal indregnes eller ej 

på om der er kontrol over brugen af leasingaktivet.   

 

Det konkluderes, at IFRS 16 er en mere overskuelig standard, der stiller flere oplysningskrav til 

leasingtagers regnskab, hvilket medfører en større administrativ belastning for leasingtager. IFRS 

16 giver regnskabsbrugeren øget nytteværdi af regnskaberne som følge af bedre 

gennemsigtighed.      
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På baggrund af analysen for A.P. Møller Mærsk, DSV og Lufthansa, som med udgangspunkt i disse 

virksomheders årsrapporter, foretog en behandling af oplysninger i disse med henblik på at 

estimere og beregne effekterne af IFRS 16, som officielt trådte i kraft pr. 01.01.2019. Analysen 

valgte dog at estimere konsekvenserne af IFRS 16’ ikrafttrædelse med tilbagevirkende kraft, 

hvilket dermed gav sammenligningstal for regnskabsåret 2018 og 2019. Det blev gjort for at opnå 

en verificerbarhed omkring konsekvenserne af IFRS 16 i modsætning til hvis afhandlingen 

udelukkende havde fokuseret på år 2019.  

 

Efter at estimeringerne af konsekvenserne var blev beregnet, blev der for hver af virksomhederne 

opstillet en balance og resultatopgørelse, hvori effekterne af IFRS 16 tydeligt fremgik, da der for 

hvert regnskabsår var foretaget en opdeling i regnskabstal jf. ”IFRS 16” samt ”IAS 17”.  

På Baggrund heraf foretog afhandlingen en nøgletalsberegning, hvor udviklingen og betydningen 

af denne blev nærmere forklaret. Nøgletalsanalysen bestod af central og værdifuld udvalgte 

nøgletal, som tydeligt kunne bruges til at opnå en forståelse af IFRS 16 standardens konsekvenser.  

Analysen blev rundet af med en komparativ analyse af effekterne vedrørende IFRS 16 på de tre 

udvalgte virksomheder. Af denne fremgik det, at især DSV’ nøgletal har været kraftigt påvirket af 

IFRS 16. Den komparative analyse viste b.la. at deres balancesum steg med henholdsvis 14,85 % i 

2019 og 25,54 % i 2018, hvilket i sammenligning med b.la. Lufthansa er en væsentlig forskel. 

Lufthansa’ Balancesum steg som følge af IFRS 16 kun med 5,87 % i 2019 og 5,11 % i 2018. Det at 

DSV’ balancesum stiger så kraftigt medvirker desuden til at deres soliditetsgrad, likviditetsgrad og 

gældssætningsgrad forværres, eftersom stigningen i deres balancesum skyldes en forøgelse af 

indregning af leasingforpligtelser som følge af IFRS 16. Konsekvenserne for DSV ved dette er at de 

for private investorer risikerer at blive mindre attraktive, da den almene private investorer vil have 

problemer med at opnå gennemsigtighed, da denne ikke har kompetencer til at korrigere for 

påvirkningen af IFRS 16. Derudover kan det for mere professionelle interessenter som b.la. den 

finansielle sektor betyder at deres kreditvurdering sænkes, hvilket er højest usandsynligt da de 

allerede burde korrigere for påvirkningen af operationelle leasingaftaler inden IFRS 16 trådte i 

kraft.  
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A.P. Møller Mærsk bliver også væsentligt påvirket af implementeringen af IFRS 16, hvilket fremgår 

af nøgletalsanalysen herfor og den komparative analyse med de resterende to virksomheder. I 

forhold til DSV er påvirkningen af IFRS 16 for deres vedkommende stadig mere beskeden, hvilket 

kan forklares med at de i forhold til DSV allerede havde en stor beholdning af indregnede 

materielle anlægsaktiver med tilknyttet gældsforpligtelse, som derfor mindsker effekten af 

standarden i forhold til DSV. Beløbsmæssigt er A.P. Mærsk Møller, nok også qua deres størrelse 

den af de tre virksomheder, der bliver hårdest påvirket af IFRS 16.  

Lufthansa er den af de tre virksomheder, som målt procentuelt på deres regnskabs- og nøgletal, 

der bliver mindst påvirket af implementeringen af IFRS 16. Konsekvenserne vil for Lufthansa være 

identiske med konsekvenserne beskrevet for DSV, de vil dog være mindre målt, når man ser på 

den procentuelle påvirkning af IFRS 16 målt i forhold til A.P. Møller Mærsk.  

 

Der udledes af vores diskussion, at mulighederne for at omgås IFRS 16 er minimale. Der 

konkluderes at standarden indeholder visse undtagelsesregler såsom korte leasingaftaler under 12 

måneder samt leasingaktier med en værdi på 5000 USD, er måder hvorpå IFRS 16 kan omgås.  

 

Det er vores konklusion at IFRS 16 indeholder væsentlige og betydningsfulde subjektive 

vurderinger som kan skade beslutningsgrundlaget hos regnskabsbrugeren grundet ukorrekte 

beregninger og beslutninger.  

 

De subjektive vurderinger består blandt andet i klassificering af sammensatte leasingkontrakter 

mellem serviceaftaler og leasingaftaler, ændring af leasingperiode samt restværdigaranti.  

 

Ved sammensatte leasingkontrakter indgår de subjektive vurderinger da der af IFRS 16 er uklarhed 

om hvorledes vurderingen skal foretages. Dermed vil servicedelen, i nogen grad, vurderes på 

bagrund af en subjektiv vurdering, hvilket kan resultere i at virksomhederne uafhængigt af 

hinanden behandler deres leasingkontrakter forskellige selvom at disse er ens. Det konkluderes, at 

denne subjektive vurdering, påvirker sammenligneligheden negativt. Det konkluderes ligeledes, at 

lignende klassifikationsproblemer forgik under IAS 17 omkring operationel- og finansielleasing.  
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Ved ændring af leasingperioden indgår subjektiv vurdering, idet IFRS 16 er uklar og kræver skøn. 

Ved ændring af leasingperiode skal alle forhold der er væsentlige for fastlæggelsen medtages 

bevirker dette, at regnskabsaflægger må foretage subjektiv vurdering hvortil dette kan skade 

relevansen og validiteten.  

 

Restværdigaranti beregnes ud fra et estimat med visse uklarheder, hvor der medtages subjektive 

vurderinger. Det konkluderes at den valide information skades som følge af uklarheden omkring 

estimeringen. Dette vil skade gennemsigtigheden idet, at fejl eller mangler kan indgå.    

 

Sammenlignes der med tidligere regnskabsstandard, IAS 17 konkluders der at IFRS 16 samlet set 

ikke formår at løse problematikken omkring subjektive vurdering som IAS 17 har fået en del kritik 

for. IFRS 16 har med sin implementering medtaget et nyt klassifikationsproblem og, som 

overstående viser, væsentlige punkter hvori subjektive vurderingen skal medtages. 

Sammenligneligheden og forståelsen af regnskaberne for regnskabsbrugeren vil som følge af 

overstående påvirkes negativt.  

 

 

På baggrund af overstående konklusion konkluderer vi, at implementeringen af IFRS 16 har haft en 

negativ påvirkning på transportbranchen som følge af dens konsekvenser.    
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10.1 Perspektivering  

I forlængelse af afhandlingen kunne det være relevant og interessant, at analyser samt vurdere 

hvilke konsekvenser implementering af IFRS 16 havde haft på andre brancher. Formålet med dette 

vil være at kunne give et indblik i de konsekvenser IFRS 16 har haft overfor andre brancher, 

således at der kunne vurderes hvilke brancher der har haft den største påvirkning af den nye 

regnskabsstandard. Hertil kunne der foretages sammenligning med vores analyse samt vurdering 

af transportbranchen.     

 

En branche som kunne være relevant at se på, er ejendomsleje. Leje af ejendomme er særdels 

relevant for mange virksomheder. Virksomheder indenfor detail benytter i særdeleshed 

ejendomsleje, og IFRS 16 må alt andet end lige forventes, at påvirke denne branche væsentligt 

som følge af implementeringen. Som vores analyse, af udvalgt virksomheder i transportbranchen, 

bæger præg af, er nøgletallene påvirket af IFRS 16, hvilket også antages at virksomheder som 

benytter sig af ejendomsleje, såsom detailbranchen, vil opleve. Det vil dog være relevant, at 

analyser på hvilke nøgletal der påvirkes negativ og som forbedres for at kunne lave en 

sammenligningsanalyse af brancherne. Det kunne ligeledes også være interessant at se på 

virksomhed som aflægger regnskab efter hhv. årsregnskabsloven og IFRS. Vil disse blive påvirket 

på samme niveau eller er det en fordel, at aflægge efter én af aflægningsmulighederne.                  

 

Med IAS 17 findes der allerede eksisterende regler omkring leje af ejendomme, og hvorledes 

indregningen skal foretages i balancen (Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 2017., 

side 567). Måden hvorpå IAS 17 bedømte hvorvidt ejendommen skulle indregnes i balancen eller 

ej, byggede på økonomiske værdi og faktoren, levetid hvilket resulterede i at sådanne 

leasingaftaler blev anset som værende operationelle (Ibid., 553).               

Som følge af den nye standard kunne det være interessant, at undersøger hvorvidt IFRS 16 

bidrager med at opfylde dens formål, at sikre et mere retvisende billede af leasingaftalerne reelle 

substans, omkring lejede ejendomme. 
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