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Forord 

Afhandlingen er udarbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af cand.merc.aud.-studiet ved Copen-

hagen Business School i foråret 2021.  

Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvilken effekt IFRS 16, herunder ved sale-and-lease-

back, har på leasingtagers finansielle stilling, og derfra vurdere, hvorvidt implementeringen har med-

ført et mere retvisende billede.  

I henhold til studieordningen består afhandlingen af indhold, der har relevans for virket som statsau-

toriseret revisor. I tilknytning hertil forudsættes det, at læseren har en grundforståelse for regnskab, 

herunder den regnskabsmæssige behandling af leasing. Dette skyldes, at afhandlingen tager afsæt i 

hovedfagligheden regnskab. 

Med dette forord vil vi gerne rette en stor tak til vejleder Hans-Christian Sune Andersen for en kon-

struktiv vejledning gennem hele processen. På samme vis rettes en særlig tak til de adspurgte inter-

view personer: Henrik Gustavsen, Henrik Steffensen, Thomas Ryttersgaard, Niels Granholm-Leth og 

Morten Weinreich. Endelig vil vi gerne takke venner og familie for opbakningen samt støtten under 

udarbejdelsen af afhandlingen. 

Frederiksberg, den 17. maj 2021 

Kirstine Bruun Levi & Maria Hagendam Sørensen 
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Executive summary 

The preparation of IFRS 16 is a result of the criticism of the former standard, IAS 17. The criticism 

has primarily been about the lacking comparability between other entities. Applying IAS 17 required 

the lessee to categorize its leases in either operational or financial leases of which only financial leases 

appeared in the balance sheet. With IFRS 16 this categorization is eliminated. All leasing contracts 

consequently must be included in the financial statement.  

The purpose of this master thesis is to analyze IFRS 16’s impact on the accounting practices for leases 

including sale-and-leaseback transactions. Furthermore, the purpose is to examine whether the new 

standard gives a fair presentation of the lessee’s financial statement. The results of this thesis are 

based on 5 field interviews and a financial statement analysis of a fictitious financial statement.  

The thesis displays that IFRS 16 has had a significant impact on the accounting practices for sale-

and-leaseback transactions. The accounting practice is considered to provide a more faithful repre-

sentation of the lessee’s financial statement, which is due to the lessee having its capital structure 

reflected and the recognized gain or loss only reflects the rights transferred to the buyer-lessor. The 

thesis concludes that IFRS 16 creates greater comparability of the balance sheet. Conversely, the 

comparability of the income statement and cash flow statement is reduced. In addition to this the 

user’s understanding of the accounting procedure decreases due to the complexity of IFRS 16. On 

the other hand, IFRS 16 provides a more faithful presentation of the lessee’s financial position as 

more relevant information is included. In conclusion based on the IASB’s framework IFRS 16 pro-

vides a fair presentation of the lessee’s financial statement in relation to IAS 17.  
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1 Indledning 

For en stor andel er leasing en væsentlig finansieringskilde, hvilket skyldes, at leasingtager opnår en 

større fleksibilitet fremfor at eje sit kapitalapparat. Dette er især tilfældet ved sale-and-leaseback, 

hvorved leasingtager kan få forbedret sin likviditet ved at sælge sit kapitalapparat til en tredjepart for 

derefter at tilbagelease aktivet, jf. IFRS 16.98. Som følge af, at leasing er en væsentlig finansierings-

kilde, er den regnskabsmæssige behandling af leasing et interessant område at undersøge, herunder 

reguleringen herved.  

International Accounting Standards Board, IASB, har længe arbejdet på udstedelsen af den nye lea-

singstandard, IFRS 16. Årsagen til den lange proces skyldes givetvis, at leasing er et komplekst om-

råde at regulere. Udarbejdelsen af IFRS 16 kom på baggrund af bekymringen for den manglende 

gennemsigtighed, herunder leasingtagers off-balance forpligtelser, der var ved IAS 17 (IASB, 2009, 

s. 12). I forlængelse hertil udtalte den tidligere formand fra IASB, Sir David Tweedie ”one of my 

great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline’s balance sheet” (Steffensen 

et al., 2018, s. 3). IASB har derved med udarbejdelsen haft til hensigt at få afspejlet leasingtagers off-

balance forpligtelser og derigennem at få indregnet så meget i balancen som muligt. Det er hermed 

særligt virksomheder, der har arbejdet med en asset-light strategi, der vil blive berørt af implemente-

ringen. Som Ryttersgaard påpeger, var det fokusset på forpligtelsessiden, der var drivkraften for ud-

arbejdelsen af IFRS 16 (bilag 23, l. 898).  

1.2 Problemfelt 

Det grundlæggende princip ved aflæggelsen af årsrapporten er, at den giver et retvisende billede af 

virksomhedens finansielle stilling, jf. IAS 1.15. Det er derfor essentielt, at standarden for den regn-

skabsmæssige behandling af leasing medfører et retvisende billede af virksomhedens leasingaktivi-

teter.  Den hidtidige leasingstandard, IAS 17, er blandt andet blevet kritiseret for dens manglende 

sammenlignelighed og derigennem anvendeligheden for regnskabsbrugernes beslutningstagning 

(IASB, 2009, s. 14).  

Kritikken af IAS 17 var startskuddet til udarbejdelsen af den nye leasingstandard. Det generelle for-

mål med IFRS 16 er derfor at bidrage til mere transparente årsregnskaber og derigennem en bedre 

sammenlignelighed på tværs af regnskaber. Med den nye leasingstandard er klassifikationsbestem-

melserne omkring operationel og finansiel leasing elimineret. Den nye leasingstandard bevirker der-

for til, at leasingtager skal indregne alle leasingkontrakter med enkelte undtagelser i balancen. På 
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denne måde medfører IFRS 16 til en væsentlig ændring i leasingtagers regnskabsmæssige behandling 

af leasing, herunder sale-and-leaseback. For leasinggiver er klassifikationsbestemmelserne imidlertid 

bibeholdt, hvorfor IFRS 16 ikke har nogen signifikant betydning for leasinggivers regnskabsmæssige 

behandling af leasing. 

Elimineringen af klassifikationsbestemmelserne gør ligeledes IFRS 16 til den regnskabsstandard, der 

anses for at have den største indflydelse på regnskabstallene siden de børsnoterede selskaber overgik 

til International Financial Reporting Standards, IFRS, i 2005 (Steffensen et al., 2018, s. 4). Det anses 

derfor for at være relevant at undersøge, hvorvidt IFRS 16 medfører et mere retvisende billede af 

leasingtagers regnskab end IAS 17 gjorde. 

1.3 Problemformulering 

I forlængelse af ovenstående problemfelt, vil afhandlingens besvarelse tage afsæt i nedenstående pro-

blemformulering. 

Hvorvidt har implementeringen af IFRS 16 givet regnskaberne et mere retvisende billede i forhold 

til IAS 17, samt hvilken konsekvens har implementeringen af IFRS 16 haft for virksomheder, der 

anvender sale-and-leaseback? 

1.3.1 Arbejdspunkter 

Ovenstående problemformulering underbygges af de seks nedenstående arbejdspunkter. Disse punk-

ter har til formål at danne fundamentet for afhandlingen og derigennem besvarelsen af problemfor-

muleringen. 

1. Redegør for det retvisende billede efter de internationale regnskabsstandarder 

2. Redegør for den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17, herunder dens kritikpunkter 

3. Redegør for den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16 

4. Komparativ analyse af IAS 17 og IFRS 16 

5. Analyser effekten af implementeringen for sale-and-leaseback 

6. Vurder konsekvensen for det retvisende billede 

1.4 Afgrænsning 

For at sikre en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen er det nødvendigt at foretage en 

række afgrænsninger for derved at konkretisere arbejdsfeltet. I følgende afsnit redegøres der for de 

afgrænsninger, der er foretaget i afhandlingen. 
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Denne afhandling er afgrænset til at undersøge den regnskabsmæssige behandling af leasing efter 

IFRS. Som konsekvens heraf vil leasing efter anden lovgivning ikke blive inddraget i nærværende 

afhandling. Der afgrænses derfor fra årsregnskabslovens bestemmelser for virksomhedernes offent-

liggjorte årsregnskab. Derudover afgrænses der fra den regnskabsmæssige behandling efter Financial 

Accounting Standards Board, FASB, herunder FAS 13.  

Desuden vil afhandlingen udelukkende inddrage øvrige regnskabsstandarder end IAS 17 og IFRS 16, 

såfremt de vurderes for at være værdiskabende og hensigtsmæssigt for opgaven. Dette betyder, at 

afhandlingen afgrænses fra, hvordan IFRS 16 forholder sig til nedskrivningsbestemmelserne i hen-

hold til IAS 36 samt afledte finansielle instrumenter ifølge IFRS 9. I afhandlingen behandles diskon-

teringsfaktoren, herunder estimeringen heraf ikke nærmere. Dette skyldes, at denne ikke anses for at 

være værdiskabende i forhold til afhandlingens fokus på sale-and-leaseback. Ligeledes afgrænses 

afhandlingen fra den regnskabsmæssige behandling af den interne rapportering af leasing hos lea-

singtager og derved segmentoplysningens bestemmelser efter IFRS 8. På samme vis afgrænses der 

fra bestemmelserne vedrørende ledelsesberetningen. I afhandlingen bearbejdes den regnskabsmæs-

sige behandling af vedligeholdelser i forbindelse med leasingkontrakten ikke, hvorved der afgrænses 

fra den regnskabsmæssige behandling af IAS 37 samt vedligeholdelsesreglerne efter IAS 16. 

Ydermere undersøges den regnskabsmæssige behandling af afskrivningerne på leasingaktivet ikke 

dybdegående i afhandlingen. Dette skyldes, at afskrivningerne heraf skal foretages i overensstem-

melse med IAS 16 for behandlingen af leasingkontrakter under henholdsvis IAS 17 og IFRS 16.  

Afhandlingens fokus er den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager. Dermed ude-

lukkes betydningen af IFRS 16 for leasinggiver.  Dette skyldes som nævnt indledningsvist, at den 

regnskabsmæssige behandling for leasinggiver i henhold til IFRS 16 ikke er væsentlig differentie-

rende fra behandlingen efter IAS 17. Som konsekvens heraf behandles problemstillingen vedrørende 

leasingiver og –tager, der i visse situationer begge har samme aktiv på balancen, ikke nærmere. På 

samme vis afgrænses afhandlingen fra fremleasing. Derudover afgrænses der for den regnskabsmæs-

sige behandling af leasing for de kontrakter, der ikke er i scope for henholdsvis IAS 17 og IFRS 16.  

Som det følger af afhandlingens problemformulering, er det primære fokus den regnskabsmæssige 

behandling af sale-and-leaseback, hvilket betyder, at der i regnskabsanalysen afgrænses fra øvrige 

forhold relateret til IFRS 16. Konsekvensen af disse belyses derved udelukkende i den komparative 

analyse. I forlængelse af fokusset på sale-and-leaseback inddrages kort relevante bestemmelser i led-
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tog til IFRS 15. Dette betyder, at udelukkende trin fem i femtrins-modellen vil blive medtaget, hvor-

ved der afgrænses fra de øvrige. I forlængelse af det primære fokus behandles opskrivningsmulighe-

den ved finansiel leaseback ikke dybdegående. Dette skyldes, at leaseback aktivet under IAS 17 oftest 

blev klassificeret som operationel leaseback (Steffensen et al., 2018, s. 47). I afhandlingen tages der 

udgangspunkt i den artsopdelte resultatopgørelse, hvorfor der afgrænses fra de regnskabsmæssige 

effekter i den funktionsopdelte resultatopgørelse. Dette skyldes, at den artsopdelte anses for at være 

den mest udbredte blandt de berørte brancher (Fedders et al., 2017, s. 548). 

Til besvarelsen af, hvorvidt IFRS 16 medfører et mere retvisende billede inddrages IASB-begrebs-

rammen. Der afgrænses imidlertid fra øvrige kapitler end kapitel 2. Dette skyldes, at disse ikke anses 

for at være værdiskabende for afhandlingen. Definitionerne af et aktiv og en forpligtelse medtages 

derimod, hvilket skyldes, at den hidtidige leasingstandard, IAS 17, er blevet kritiseret medhensyn til 

disse. Ligeledes inddrages bestemmelserne vedrørende det retvisende billede i henhold til IAS 1. 

Derudover medtages bestemmelserne angående præsentationen af pengestrømsopgørelsen, der har 

indflydelse på, hvorledes pengestrømmene hos leasingtager skal klassificeres. Øvrige bestemmelser 

efter IAS 7 afgrænses der dog fra i nærværende afhandling. 

De skattemæssige konsekvenser, der medfølger af IFRS 16, vil der i afhandlingen blive afgrænset 

fra. Dette skyldes, at afhandlingen bygger på en regnskabsmæssig undren og de skattemæssige for-

hold anses herved ikke for at være relevante til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. I 

forlængelse af dette medtages de momsmæssige forhold derfor ikke. Der afgrænses derved fra den 

regnskabsmæssige behandling af indkomstskatter, herunder IAS 12. 

På samme vis afgrænses afhandlingen fra selve revisionen af leasing. Men som følge af det øget fokus 

på regnskabsmæssige skøn og ISA 540(R), inddrager afhandlingen konsekvensen af dette. Fokusset 

for ISA 540(R) samt problematikkerne herved afgrænses derimod til leasing, og ser dermed ikke på 

konsekvenserne fra øvrige regnskabsmæssige skøn. Derudover som følge af afgrænsningen fra ned-

skrivningsbestemmelserne forholder afhandlingen sig ikke til skøn relateret hertil og derved ISA 

540(R)’s indvirkning herpå. Afhandlingen behandler udelukkende den regnskabsmæssige behandling 

af skøn relateret til IAS 17 og IFRS 16, hvorfor der afgrænses fra den regnskabsmæssige behandling 

af regnskabsmæssige skøn i henhold til IAS 8. I forlængelse af afgrænsningen ved de revisionsmæs-

sige problemstillinger afgrænses der fra IFRS 16’s indvirkning på vurderingen af going concern, her-

under leasingtagers kreditvurdering. 
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I afhandlingen afgrænses der fra Covid-19 og derved IASB’s lempelse vedrørende behandlingen af 

modifikationer. Dette skyldes, at undtagelsen udelukkende er gældende for ændringer som følge af 

Covid-19-pandemien og anses derfor ikke for at være relevant i forhold til afhandlingens problem-

stilling. Afslutningsvis er der ikke indsamlet information efter den 9. april 2021, hvorfor der afgræn-

ses fra data udgivet efter denne dato. 

1.5 Afhandlingens opbygning 

Som det fremgår af nedenstående figur, er afhandlingen struktureret i tre dele: den regnskabsmæssige 

behandling, konsekvensanalysen og det retvisende billede. Den regnskabsmæssige behandling samt 

konsekvensanalysen danner grundlaget for det retvisende billede. 

 

Figur 1: Afhandlingens opbygning (egen tilvirkning).  
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2 Metodisk grundlag 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt er postpositivisme. I dette paradigme skelnes der 

mellem to dimensioner: det ontologiske & det epistemologiske udgangspunkt (Guba, 1990, s. 20). 

Det ontologiske udgangspunkt omhandler den måde, som verdenen opfattes på uafhængig af den 

eksisterende viden. Postpositivisme har kritisk realisme som ontologi (Guba, 1990, s. 20).  Afhand-

lingen bygger derfor på en forestilling om, at der eksisterer én virkelighed, mens der samtidig er en 

kritisk holdning til realiseringen af denne. Dette ses i forlængelse af, at der eksisterer en tro på, at det 

objektive billede af et regnskab findes, velvidende om, at det er umuligt at undgå en vis grad af 

regnskabsfleksibilitet i forbindelse med regnskabsreguleringen.  

Ved det epistemologiske udgangspunkt forstås den måde, hvorpå viden opnås. I afhandlingen tilstræ-

bes det, at undersøgelsen foretages så objektivt som muligt, samtidig med at det anerkendes, at for-

fatterne ikke er ufejlbare og derfor påvirkes af deres holdninger. Det epistemologiske udgangspunkt 

for afhandlingen er derved modificeret objektiv (Guba, 1990, s. 20).  

2.2 Metodisk tilgang 

Formålet med denne afhandling er, som tidligere nævnt, at undersøge, hvorvidt implementeringen af 

IFRS 16 medfører et mere retvisende billede af leasingtagers finansielle stilling. Afhandlingens un-

dersøgelsesdesign er udformet med det formål at opnå en viden og erkendelse af betydning for pro-

blemformuleringen, hvorfor afhandlingen anskues med udgangspunkt i den abduktive metode. Af-

handlingen tager dermed afsæt i den regnskabsmæssige undren, hvorved eksisterende teori anvendes 

til at opnå ny viden om den regnskabsmæssige behandling af leasing. Dette åbner for nye indsigter, 

der anvendes til at fortolke den forudgående forståelse af den regnskabsmæssige behandling. Det er 

derved forskerprocessen, der er styrende for afhandlingen (Saunders et al., 2016, s. 148). 

2.3 Dataindsamling 

Med afsæt i udformningen af undersøgelsesdesignet sker dataindsamlingen som en interaktiv proces, 

hvilket har formet afhandlingens problemformulering og arbejdspunkter løbende.   
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2.3.1 Primær empiri 

Den indsamlede primære data anvendes i afhandlingens analyse og vurdering, der danner grundlaget 

for den samlede konklusion. Den primære data består af empiri indsamlet fra interviews. Som meto-

disk redskab er interviewguides anvendt, hvilket fremgår af bilag 1 til 4. Ydermere består den pri-

mære data af et opstillet fiktivt regnskab.       

Det empiriske grundlag styrkes således med en mix-method tilgang, ved en blanding af kvalitativt og 

kvantitativt data (Saunders et al., 2016, s. 169). De kvalitative data består af de afholdte interviews, 

mens de kvantitative data består af det fiktive regnskab.  

2.3.1.1 Interviewundersøgelse 

I det empiriske grundlag er en række interviewpersoner med regnskabsmæssigbaggrund og erfaring 

inden for IFRS, herunder IFRS 16, inddraget. De udvalgte interviewpersoner har alle minimum 20 

års erfaring med IFRS og bidrager derfor med en praktisk indsigt i den regnskabsmæssige behandling. 

Som supplering er der desuden foretaget et interview med en aktieanalytiker og en revisor. Disse 

interviewpersoner har som de øvrige flere års erfaring inde for deres respektive felter og bidrager 

derfor med en praktisk indsigt i de relevante problematikker herved.  

Derudover er Lisbeth Frederiksen fra FSR danske revisorer blevet kontaktet. Hun ønskede dog ikke 

at deltage. Men sendte i stedet en udtalelse vedrørende hendes egen personlige holdning til proble-

matikken omkring det retvisende billede og IFRS 16. Mailkorrespondancen med Frederiksen fremgår 

af bilag 5. 

 

Tabel 1: De udvalgte interviewpersoner (egen tilvirkning). 

Udvælgelsen af interviewpersonerne er sket med afsæt i vores netværk samt deres faglige baggrund. 

Af bilag 6 fremgår hver interviewpersons faglige baggrund. Regnskabseksperterne er derudover ud-

valgt efter et kriterie om, at de skal have et højt kendskab til IFRS 16, samt have produceret litteratur 
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eller udført undersøgelser omhandlende den regnskabsmæssige behandling af leasing. Dette er for at 

sikre, at interviewpersonerne har et indgående kendskab til den regnskabsmæssige behandling af lea-

sing. 

2.3.1.2 Det fiktive regnskab 

I afhandlingen foretages der en regnskabsanalyse. Formålet med denne er at illustrere, hvilke konse-

kvenser ændringen af den regnskabsmæssige behandling har for leasingtager ved sale-and-leaseback. 

Da det ønskes udelukkende at illustrere konsekvensen ved sale-and-leaseback, bygger regnskabsana-

lysen på primære data, der er præsenteret ved det fiktive regnskab (Andersen, 2014, s. 137). 

Det fiktive regnskab er udarbejdet for virksomheden Sørensen & Levi A/S, der vil blive benævnt 

S&L videre i afhandlingen. S&L aflægger årsregnskab efter IFRS og vil derfor blive anvendt til illu-

stration af konsekvenserne for leasingtager ved implementeringen af IFRS 16. Af bilag 7 fremgår der 

en nærmere beskrivelse af virksomheden samt forudsætningerne for det fiktive regnskab.  

2.3.2 Sekundær empiri 

I udvælgelsesprocessen af den sekundære data har det overordnet fokus været, at de anvendte kilder 

står i direkte relation til problemformuleringens besvarelse. Disse kilder er anvendt for at kontekstu-

alisere afhandlingens problemfelt. Udvælgelsen af data er sket med afsæt i kilder fra IASB og publi-

kationer fra regnskabsfaglige afdelinger i diverse revisionshuse samt faglitteratur fra cand.merc.aud.-

studiet på CBS. 

Derudover er der i forbindelse med vurderingen af det retvisende billede inddraget kommentarbreve 

fra forskellige regnskabsmæssige organisationer. Der er ved inddragelsen af disse foretaget en mere 

kritisk stillingtagen til validiteten samt reliabiliteten og derved dens egnethed som kilde. Dette skyl-

des, at disse kilder har en anden agenda end afhandlingen. 

2.4 Refleksioner om dataindsamling 

2.4.1 Interview 

Som et navigeringsredskab under interviewene er der udarbejdet interviewguides forud for inter-

viewene. Interviewguidesne bidrager til at skabe en underliggende struktur for forløbet, samt til at 
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sikre eventuelle områder ikke bliver overset under interviewet (Kvale et al., 2015, s. 185). Inter-

viewene er udarbejdet med en semistruktureret tilgang. Dette er for at sikre, at den underliggende 

struktur giver interviewpersonerne mulighed for at kunne inddrage nye emner som supplement (Kvale 

et al., 2015, s. 47).  

Ved fastlæggelsen af spørgsmålene er der taget udgangspunkt i relevant regnskabsteori med afsæt i 

afhandlingens problemformulering. Som følge af den semistruktureret tilgang har den anvendte in-

terviewguide en forholdsvis standardiseret spørgeramme. Dette muliggør en systematisk analyse af 

forskelle og ligheder hos de forskellige interviewpersoner.  

Som konsekvens af Covid-19 er alle interviewene foregået over Microsoft Teams. Dette har afledt 

metodiske konsekvenser i form af, at det har gjort det vanskeligere at opnå interviewpersonernes tillid 

og derigennem gøre dem villige til at ytre sin holdning omkring de forskellige problematikker. De 

interviewede personer er derimod fagpersoner, der ikke anses for at have nogen udfordring med at 

ytre sin holdning. Kvaliteten af de afholdte interviews anses derfor ikke for at være påvirket af, at de 

er foregået online. 

Med afsæt i afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang er der ved hvert af de afholdte interview op-

nået et højere epistemologisk erkendelsesniveau. Derved bidrager hvert interview netop med ny viden 

og erfaring, der forstærker forfatternes forståelse. Denne nyerhvervet viden tages aktivt i brug ved at 

stille nye og kritiske spørgsmål.  

2.4.2 Transskribering 

Der er foretaget en transskribering af alle interviewene, hvilket fremgår af bilag 23. Formålet med 

transskriberingen er at anvende udtalelser til at understøtte de analytiske budskaber (Kvale et al., 

2015, s. 238). I transskriberingen er talesproget i overvejende grad bibeholdt. Men da det sagte sprog 

i sin enkelthed ikke er det væsentlige for afhandlingen, er gestikulationer samt små ord, der indikerer, 

at respondenten er nødt til at tænke over sit svar ikke medtaget. Valget af denne tilgang begrundes i, 

at dette medgiver, at interviewudskrifterne bliver mere læsevenlige og derved mere anvendelige til 

analysebrug (Kvale et al., 2015, s. 239). 
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2.4.2.1 Meningskondensering 

Meningskondensering anvendes som analytisk tilgang til at klargøre de transskriberede interviews. 

Denne fremgår af bilag 8. Ved meningskondensering gennemarbejdes materialet således, at der ikke 

er temaer, der bliver overset. Den analytiske tilgang bygger på fem trin. Først foretages der en grundig 

gennemlæsning af materialet, et interview ad gangen, for derved at danne et helhedsindtryk. Dette 

danner de meningsenheder, der præger hvert interview. På baggrund af de mest dominerende me-

ningsenheder grupperes disse. Denne gruppering udgør de temaer, der bliver berørt i hvert interview. 

Afslutningsvis sammensættes interviewpersonernes udsagn efter temaerne (Kvale et al., 2015, s. 269-

270). 

2.5 Metodiske refleksioner 

2.5.1 Validitet af empirisk grundlag 

Afhandlingens interviewpersoner er udvalgt på baggrund af deres respektive faglige viden og indsigt 

til den regnskabsmæssige behandling af leasing. Interviewpersonernes faglighed styrker derved vali-

diteten af afhandlingens resultater. 

Den semistrukturerede interviewguide styrker validiteten i de kvalitative data, idet det sikres at be-

svarelserne står i relation til afhandlingens problemstilling. Derudover styrker anvendelsen af kilde-

triangulering validiteten af afhandlingens resultater, idet samme spørgsmål stilles til flere. Derved 

bliver det muligt at finde frem til forskellige aspekter i undersøgelsen (Høstrup et al., 2009, s. 2). For 

at verificere interviewpersonernes holdning inddrages publikationer og faglitteratur omkring den 

regnskabsmæssige behandling af leasing. Derved anvendes metodetriangulering til at opnå et grun-

digere materiale, hvorpå afhandlingens resultater begrundes på (Høstrup et al., 2009, s. 2).  

Af sekundære data anvendes faglitteratur og publikationer udarbejdet af anerkendte fagpersoner samt 

diverse regnskabs- og revisionsstandarder.  For at sikre validiteten i de sekundære data forholder 

forfatterne sig kritisk til fagpersonernes faglige kompetencer samt bevæggrunde.  

Afhandlingens fiktive regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 1, hvilket styrker validi-

teten i afhandlingen. Substansen bag tallene bygger derimod på fiktive tal. På denne måde vækkes 

validiteten i afhandlingen. Som konsekvens heraf kan regnskabsanalysen udelukkende anvendes til 
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at give en indikation om, hvilken effekt IFRS 16 har på leasingtagers finansielle stilling og rentabili-

tet. Overordnet set anses validiteten af afhandlingen alligevel for at være høj. 

2.5.2 Reliabilitet af empirisk grundlag 

For at styrke afhandlingens reliabilitet anvendes forskertriangulering. Reliabiliteten styrkes eftersom 

interviewene analyseres og bearbejdes af to personer (Hønstrup et al., 2009, s. 2). Dette gør, at data 

udelukkende medtages, såfremt der er enighed omkring fortolkningen. I forlængelse heraf for at 

undgå forskerbias anvendes der opfølgende og fortolkende spørgsmål undervejs i interviewene. Dette 

er for at sikre en korrekt forståelse af interviewpersonernes holdning. Det erkendes dog, at transskri-

beringsprocessen indeholder en grad af subjektivitet, hvilket skyldes, at forfatternes fortolkning af 

interviewpersonernes udsagn kan være nødvendig for at højne forståelsen. 

De standardiseret interviewguides styrker reliabiliteten, idet denne fremgangsmåde sikrer reprodu-

cerbarhed. Transskriberingen styrker ligeledes reliabiliteten, idet transskriberingen sikrer stor nøjag-

tighed af det undersøgte. Reliabiliteten vedrørende transskriberingen er sikret ved, at begge forfattere 

uafhængigt af hinanden har transskriberet samme passage, hvorved der sket en kvantificeret reliabi-

litetskontrol (Kvale et al., 2015, s. 243). På tilsvarende vis styrkes reliabiliteten ved, at regnskabsana-

lysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. Dette gør, at andre forskere med samme 

datasæt og fremgangsmetode kan komme frem til de samme resultater. Derved anses reliabiliteten af 

afhandlingen for at være høj. 

2.5.3 Generaliserbarhed 

Som følge af, at det empiriske grundlag fremstår validt og pålideligt, vurderes det, at afhandlingens 

undersøgelse har potentiale for generalisering. Det anses derved for at være muligt at drage paralleller 

fra afhandlingens konklusion til øvrige områder inden for den regnskabsmæssige behandling af lea-

sing, herunder det retvisende billede.  
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3 Det retvisende billede 

Sammen med IASB-begrebsrammen fastlægger IAS 1 grundlaget for præsentationen af årsregnska-

bet. IASB-begrebsrammen er imidlertid ikke en IFRS-standard, hvorfor krav i henhold til IFRS vil 

have forrang, såfremt der er uoverensstemmelser mellem dem (Fedders et al., 2017, s. 92). 

3.1 IAS 1 

Formålet med IAS 1 er at skabe sammenlignelighed med ikke blot virksomhedens egne regnskaber 

fra tidligere år, men også med andre virksomheder, jf. IAS 1.1. Standarden skal derfor anvendes til 

udarbejdelsen og præsentationen af regnskaber til brug for offentligheden, der aflægges i overens-

stemmelse med IFRS, jf. IAS 1.2.  

Af IASB fastslås det, at formålet med årsregnskabet er at give regnskabsbrugeren information om-

kring virksomhedens finansielle stilling, indtjening samt pengestrømme for derved at kunne træffe 

en økonomisk beslutning, jf. IAS 1.9. Det er derfor nødvendigt, at regnskabet giver et retvisende 

billede af årets resultat, finansielle stilling og pengestrømme.  

Det retvisende billede forudsætter en troværdig præsentation og en regnskabsmæssig behandling, der 

følger IASB-begrebsrammen, jf. IAS 1.15. Derudover kræver det retvisende billede, at anvendt regn-

skabspraksis er i overensstemmelse med IAS 8 samtidig med, at den anvendte regnskabspraksis og 

øvrige oplysninger er udtrykt på en sådan måde, at de sikrer relevant, pålidelig, sammenlignelig og 

forståelig information i overensstemmelse med IASB-begrebsrammen. Ligeledes kræves der supple-

rende oplysninger, såfremt de specifikke krav i IFRS-standarderne ikke anses for at være tilstrækkelig 

dækkende, jf. IAS 1.17.  

Vurderes det af ledelsen, at overholdelsen af et specifik krav i standarden ikke vil være i overens-

stemmelse med IASB-begrebsrammen, kan virksomheden vælge at fravige dette krav, jf. IAS 1.19. 

Virksomheden skal dog i henhold til IAS 1.20 afgive en række oplysninger, når de foretager en fra-

vigelse i overensstemmelse med IAS 1.19. Ledelsen skal blandt andet i årsregnskabet konkludere, at 

de anser årsregnskabet for at give et retvisende billede samt oplyse, at årsregnskabet er udarbejdet i 

overensstemmelse med relevante IFRS-standarder, bortset fra det forhold, der er afveget fra. I for-

længelse heraf skal virksomheden foretage en beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af 

det bestemte krav, der er fraveget, herunder hvorfor det vurderes, at denne behandling vil medføre et 
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misvisende billede. Endvidere skal virksomheden oplyse indvirkningen fra afvigelsen på hver enkel 

regnskabspost. Oplysningskravene af IAS 1.20 gør sig ligeledes gældende for fravigelser fra tidligere 

år, der har indflydelse på indeværende års regnskabsposter, jf. IAS 1.21. Det er imidlertid en forud-

sætning, at national lovgivning ikke forbryder den specifikke afvigelse, jf. IAS 1.19. 

Konkluderes det, at en standard ikke medfører et retvisende billede og national lovgivning forbyder 

en afvigelse, kræves det, at ledelsen beskriver de afvigelser, der ville være nødvendige at foretage, 

for at opnå et retvisende billede. På samme måde skal effekten af afvigelserne oplyses i noterne, jf. 

IAS 1.23. 

3.2 IASB-begrebsrammen 

Til udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskaber har IASB udarbejdet en begrebsramme. Formålet 

med denne er blandt andet at være en hjælp ved udarbejdelsen af nye samt ændringer af eksisterende 

regnskabsstandarder (IASB, 2018, s. 6). 

3.2.1 De to grundlæggende kvalitative karakteristika 

Af begrebsrammen fremgår det, at informationen skal være brugelig. Der er derfor fastsat to grund-

læggende kvalitative karakteristika for regnskabsaflæggelsen. Disse er relevans og troværdig præsen-

tation (IASB, 2018, s. 14). 

De to grundlæggende kvalitative karakteristika er fastlagt, da regnskabsinformation først anses for at 

være brugelig, når den er relevant, og troværdigt præsenterer det, der er tiltænkt (IASB, 2018, s. 16). 

En troværdig præsentation betyder, at informationen så vidt muligt skal være komplet, neutral og 

fejlfri (IASB, 2018, s. 15). 

For at informationen kan anses for at være relevant, kræver det, at den har nytteværdi for regnskabs-

brugerens beslutningstagning. Information, der er væsentligt, har de facto nytteværdi. Dette skyldes, 

at information anses for at være væsentlig, såfremt udeladelse eller fejl kan påvirke beslutningstag-

ningen, jf. IAS 1.7. Det er imidlertid ikke muligt på forhånd at fastsætte grænser for væsentlighed, 

hvilket skyldes, at definitionen af væsentlighed tager udgangspunkt i regnskabsbrugerne. Regnskabs-

brugere defineres af IASB-begrebsrammen til primært at være investorer samt kreditorer, som stiller 

risikovillig kapital til rådighed (Hansen et al., 2018, s. 177). Relevansen af informationen påvirkes 

derfor af dens art samt væsentlighed.  
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3.2.2 De fire supplerende kvalitative egenskaber 

De grundlæggende kvalitative karakteristika underbygges af fire supplerende kvalitative egenskaber: 

sammenlignelighed, verificérbarhed, rettidighed og forståelighed. Disse er med til at øge anvendelig-

heden af regnskabsinformationen (IASB, 2018, s. 17). Dette skyldes, at regnskabsbrugerne skal 

kunne anvende årsregnskabet i sin beslutningstagning.  

Det er essentielt, at regnskabsbrugerne kan sammenligne informationerne med tilsvarende investe-

ringer før, at informationerne kan anvendes i beslutningstagningen. Samtidig øges troværdigheden 

ved, at uafhængige personer kan komme til enighed om, at årsregnskabet repræsenterer det, der er 

tiltænkt. Yderligere, for at regnskabsbrugerne kan anvende årsregnskabet i sin beslutningstagning, 

skal informationerne være tilgængelig i tide. På denne måde skal informationerne i årsregnskabet 

udtrykke den aktuelle situation for virksomheden (IASB, 2018, s. 18). Det er imidlertid et krav efter 

IAS 1, at et fuldstændigt årsregnskab indeholder sammenligningstal fra foregående regnskabsperiode, 

jf. IAS.10(ea). Det er derfor et krav efter IFRS, at virksomheden mindst udtrykker regnskabstallene 

for to regnskabsperioder. Regnskabsaflægger kan imidlertid undlade dette, såfremt det er praktisk 

umuligt at reklassificere sammenligningstallene i kraft af, at virksomheden har foretaget en ændring 

i anvendt regnskabspraksis, jf. IAS 1.41. Ved praktisk umuligt forstås ifølge IAS 1, at virksomheden 

har gjort alt, som med rimelighed kan forventes, og kravet stadig ikke kan overholdes, jf. IAS 1.7. 

Konstateres det at være praktisk umuligt, skal virksomheden i noterne oplyse årsagen hertil samt arten 

af de reguleringer, der ville være foretaget, såfremt det havde været praktisk muligt, jf. IAS 1.42.  

Endelig skal informationerne være udtrykt klart og kortfattet for, at de kan anses for at være forståe-

lige. Nogle oplysninger kan dog i sagens natur være komplekse og derfor være vanskelige at udtrykke 

kortfattet. En udeladelse af disse oplysninger må imidlertid antages som værende misvisende, idet 

årsregnskabet ikke ville kunne anses for at være fuldstændigt (IASB, 2018, s. 19). 

4 Regnskabsmæssig behandling af pengestrømsopgørelsen 

Som det fremgår af afsnit 3.1 IAS 1, er det essentielt, at pengestrømsopgørelsen giver et retvisende 

billede, således at regnskabsbrugeren kan træffe en økonomisk beslutning.  
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4.1 Anvendelsesområde af IAS 7 

Formålet med IAS 7 er at vise de ind- og udbetalinger, der har været i regnskabsåret. Pengestrøms-

opgørelsen konverterer derfor virksomhedens driftsregnskab til de faktiske ind- og udbetalinger. 

Dette sker ved at fjerne periodiseringer fra regnskabsmæssige reguleringer, herunder afskrivninger 

samt øvrige transaktioner, der er uden likviditetseffekt. Dette understreges ligeledes i IAS 7.43, 

hvoraf det fremgår, at pengestrømsopgørelsen udelukkende må indeholde transaktioner med likvidi-

tetseffekt.   

Pengestrømsopgørelsen eliminerer herved virkningerne fra de forskellige regnskabsmæssige behand-

linger på tilsvarende transaktioner. Derved medvirker pengestrømsopgørelsen til en øget sammenlig-

nelighed af forskellige virksomheders indtjening fra driften, jf. IAS 7.4. Bestemmelserne i henhold 

til IAS 7 finder anvendelse på de virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS. En virksomhed 

skal derfor udarbejde en pengestrømsopgørelse efter bestemmelserne i IAS 7 og præsentere den som 

en integreret del af regnskabet for hvert regnskabsår, jf. IAS 7.1.  

4.2 Præsentation af pengestrømsopgørelsen 

I henhold til IAS 7 skal en virksomhed klassificere sine pengestrømme i drifts-, investerings- og 

finansieringsaktivitet, jf. IAS 7.10. Denne præsentation skal præsenteres på den mest passende måde 

for virksomheden, jf. IAS 7.11. Klassifikationskravene til pengestrømsopgørelsen er for at sikre en 

forståelse af virksomhedens evne til at generere fremtidige nettopengestrømme samt vurdere forvalt-

ningen af de økonomiske ressourcer (IASB, 2018, s. 11). 

4.2.1 Driftsaktiviteten 

Virksomhedens driftsaktiviteter er de primære aktiviteter, der skaber omsætning, samt øvrige aktivi-

teter, der ikke klassificeres som værende investerings- eller finansieringsaktiviteter, jf. IAS 7.6. Da 

driftsaktiviteten hovedsageligt er afledt af den primære omsætningsskabende aktivitet, stammer pen-

gestrømmene som udgangspunkt fra transaktioner samt øvrige begivenheder, der indgår i resultatop-

gørelsen, jf. IAS 7.14. 
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4.2.1.1Måling og indregning af driftsaktiviteten 

Driftsaktiviteten skal præsenteres efter enten den direkte eller den indirekte metode, jf. IAS 7.18. Den 

direkte metode anbefales af IFRS, mens den indirekte metode er den metode, der typisk anvendes i 

praksis (Fedders et al., 2017, s. 701).  

Ved den direkte metode skal driftsaktiviteten udtrykke hovedgrupperne af bruttoind- og udbetalinger, 

jf. IAS 7.18(a). Udgangspunktet ved den direkte metode er derved at præsentere driftsaktiviteterne 

brutto. Det tillades imidlertid af standarden, at ind- og udbetalinger på vegne af kunder præsenteres 

netto, såfremt pengestrømmene henhører under kundens aktiviteter og ikke virksomhedens. Dette 

gøres ligeledes gældende for ind- og udbetalinger vedrørende poster, der omfatter store beløb, har 

kort løbetid og er let omsættelige, jf. IAS 7.22.  

Efter den indirekte metode opgøres driftsaktivitetens nettopengestrømme ved regulering af årets re-

sultat for virkningen af ændringer i varebeholdninger, tilgodehavender og forpligtelser, der vedrører 

driften, jf. IAS 7.18(b). Desuden reguleres der for virkningen af poster, der ikke har medført ind- og 

udbetalinger samt alle andre poster, som indgår under investerings- og finansieringsaktiviteten, jf. 

IAS 7.20.   

4.2.2 Investeringsaktiviteten 

Investeringsaktiviteterne er virksomhedens anskaffelse og afhændelse af aktiver, der klassificeres 

som anlægsaktiver og andre investeringer, der ikke indgår i virksomhedens likvider, jf. IAS 7.6. Det 

er udelukkende omkostninger, der resulterer i en indregning af et aktiv, som opfylder kriteriet for at 

blive klassificeret som investeringsaktivitet, jf. IAS 7.16.  

4.2.2.1 Indregning og måling af investeringsaktiviteten 

I henhold til IAS 7 skal investeringsaktiviteten præsentere væsentlige bruttoind- og udbetalinger sær-

skilt, jf. IAS 7.21. Dette gøres derimod ikke gældende for transaktioner, der vedrører ind- og udbeta-

linger på vegne af kunder, når pengestrømmene henhører under kundens aktiviteter og ikke virksom-

hedens. Dette skyldes, at disse pengestrømme skal præsenteres som nettobeløb. Dette gør sig på 

samme vis gældende for ind- og udbetalinger vedrørende poster, der omfatter store beløb, har kort 

løbetid og er let omsættelige, jf. IAS 7.22.  
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4.2.3 Finansieringsaktiviteten 

Finansieringsaktiviteterne udtrykker ændringerne i sammensætningen og størrelsen af virksomhe-

dens egenkapital og lån, jf. IAS 7.6. På denne måde anses bevægelser på andre forpligtelser ikke for 

at være finansieringsaktivitet (Fedders et al., 2017, s. 698). Betalingerne vedrørende et lån skal op-

deles i renter og afdrag. Afdraget skal klassificeres under finansieringsaktiviteten, mens klassifikati-

onen af rentebetalingen afhænger af virksomhedens regnskabspraksis herfor. Renterne tilknyttet gæl-

den kan derved enten klassificeres som værende drifts- eller finansieringsaktivitet. Virksomheden 

skal dermed foretage en opdeling, såfremt rentebetalingerne anses for at tilhører driftsaktiviteten 

(Fedders et al., 2017, s. 699).  

4.2.3.1 Indregning og måling af finansieringsaktiviteten 

Finansieringsaktivitetens pengestrømme skal præsenteres i væsentlige brutto ind- og udbetalinger, jf. 

IAS 7.21, medmindre en andel ind- og udbetalinger afspejler en given kundes aktivitet fremfor virk-

somhedens. Disse pengestrømme kan i stedet præsenteres som nettobeløb. Dette gøres ligeledes gæl-

dende for ind- og udbetalinger, der vedrører let omsættelige poster, der omfatter store beløb og har 

en kort løbetid, jf. IAS 7.22.  

5 Regnskabsmæssig behandling af IAS 17  

5.1 Anvendelsesområde og definitioner af IAS 17 

Formålet med IAS 17 er at angive den regnskabsmæssige behandling af leasing, jf. IAS 17.1, hvilket 

understøttes af en række fortolkningsbidrag. Udgangspunktet ved IAS 17 er, at den beskriver den 

regnskabsmæssige behandling af alle leasingkontrakter, dog med undtagelse af leasingaftaler vedrø-

rende: udvinding af olie, naturgas, mineraler og lignende samt licensaftaler omkring patenter, film og 

øvrige copyrights. På samme vis finder standarden ikke anvendelse som målegrundlag for leasede 

investeringsejendomme, der særskilt er omfattet af IAS 40 samt målingen af biologiske aktiver i hen-

hold til IAS 41, jf. IAS 17.2. Derved skal øvrige elementer, der kan indgå i leasingkontrakten, udskil-

les, således at det udelukkende er leasingelementer i henhold til IAS 17, der bliver regnskabsmæssigt 

behandlet herefter, jf. IFRIC 4.12.  
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Aftaler, hvor brugsretten overdrages, selvom leasinggiver fortsat kan have forpligtelser i forbindelse 

med drift eller vedligeholdelse, er omfattet af standarden. Standarden afgrænses derved fra service-

kontrakter, hvor brugsretten ikke er overdraget, jf. IAS 17.3.  Ved en leasingkontrakt forstås dermed 

en aftale, hvor leasinggiver for en aftalt periode mod en eller flere leasingydelser overdrager brugs-

retten af et aktiv til leasingtager, jf. IAS 17.4.  

5.2 Klassifikation af leasingkontrakter ved IAS 17 

Ved kontraktindgåelsen foretages klassifikationen af leasingkontrakten, jf. IAS 17.13. Dette tids-

punkt anses som det førstkommende tidspunkt af henholdsvis parternes forpligtelse til kontrakten 

eller datoen for kontraktens indgåelse, jf. IAS 17.4. Ændres kontraktvilkårene udover blot fornyelse, 

skal der foretages en omvurdering af, hvorvidt aftalen er omfattet af IAS 17. Omvurderingen sker 

udelukkende, såfremt ændringerne vedrører en forlængelse, der ikke oprindeligt var en del af aftalen, 

eller aftalen ikke længere omhandler et specifikt aktiv, eller det pågældende aktiv er undergået en 

væsentlig ændring, jf. IFRIC 4.10. Denne omvurdering foretages på det tidspunkt, hvor ændringen 

indtræffer, jf. IFRIC 4.11. Ændringer i skøn medfører imidlertid ikke en ny klassifikation, jf. IAS 

17.13. 

Ved klassifikationen af leasingkontrakten skal der foretages en adskillelse af de betalinger, der ved-

rører leasingelementer og de betalinger, der vedrører andre elementer. Dette skal ske på baggrund af 

deres respektive dagsværdier, jf. IFRIC 4.13. Dagsværdi i henhold til IAS 17 forstås som det beløb, 

et aktiv kan afhændes til, eller en forpligtelse kan indfris til mellem uafhængige parter, jf. IAS 17.4. 

Derved anvendes begrebet dagsværdi ikke i overensstemmelse med IFRS 13, jf. IAS 17.6A. Eftersom 

dagsværdien af de enkelte elementer ofte ikke er oplyst, kræves en estimering heraf, jf. IFRIC 4.14. 

Selve klassifikationen af kontrakten afhænger af, hvorvidt risici samt afkast forbundet med ejendoms-

retten tilfalder leasinggiver eller –tager. Risici forstås som muligheden for tab ved uudnyttet kapacitet 

eller forældelse samt afkastudsving som følge af ændringer i økonomiske forhold, mens afkast forstås 

som en rentabel drift samt gevinster tilknyttet aktivets værdi både i form af værdiforøgelse samt rea-

lisation, jf. IAS 17.7. Ved klassifikationen er substansen af aftalen vigtigere end formalia, jf. IAS 

17.10. I praksis sker klassifikationen derved på baggrund af en subjektiv vurdering, hvilket besvær-

liggør denne. 
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Derudover er der to betingelser, der skal være opfyldt før, at der er tale om en leasingkontrakt i hen-

hold til IAS 17. Disse betingelser indbefatter, at kontrakten vedrører specifikke identificerbare akti-

ver, og at kontrakten indeholder en brugsret for en givet periode, jf. IFRIC 4.6. Med brugsret forstås, 

at kontrollen til at anvende aktivet er overgivet til leasingtager, jf. IFRIC 4.9. Vurderingen af, hvorvidt 

aktivet kan klassificeres som et specifikt aktiv, afhænger af en konkret vurdering. Kan kontraktop-

fyldelsen ske med andre aktiver end dem, der er specificeret i kontrakten, anses der ikke for at være 

tale om specifikke aktiver. Omvendt vil en udskiftning, eksempelvis som følge af et defekt aktiv, ikke 

udelukke, at kontrakten kan klassificeres som en leasingkontrakt i henhold til IAS 17, jf. IFRIC 4.7. 

Et aktiv vil derfor anses som værende et specificeret aktiv, hvis leasinggiver udelukkende ejer eller 

leaser ét aktiv med henblik på forpligtelsen, og det ikke anses for at være økonomisk eller praktisk 

muligt at opfylde kontrakten med alternative aktiver, jf. IFRIC 4.8.  

5.2.1 Finansiel og operationel leasing 

Klassifikationen afhænger, som nævnt i afsnit 5.2 Klassifikation af leasingkontrakter ved IAS 17, af, 

hvorvidt risici og afkast forbundet med ejendomsretten tilfalder leasinggiver eller –tager. Når alle 

væsentlige risici samt afkast forbundet med ejendomsretten overdrages til leasingtager, klassificeres 

leasingkontrakten som en finansiel leasingkontrakt. Omvendt vil leasingkontrakten klassificeres som 

en operationel leasingkontrakt, hvis alle væsentlige risici og afkast ikke overdrages, jf. IAS 17.8. 

IAS 17.10-11 indeholder de indikationer, der skal tages i betragtning ved klassifikationen. Til denne 

klassifikation kan der opstilles et beslutningsdiagram som nedenfor, der er i overensstemmelse med 

IAS 17’s opstillede betingelser. Såfremt blot én af betingelserne er opfyldt, er der en overvejende 

formodning om, at aftalen skal klassificeres som en finansiel leasingkontrakt. Omvendt, hvis ingen 

af indikationerne er til stede, vil der være tale om en operationel leasingkontrakt. 
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Figur 2: Beslutningsdiagram til klassifikationen ved IAS 17 (Steffensen et al., 2020, s. 701). 

I henhold til IAS 17, er klassifikationsbestemmelserne af leasingkontrakten essentielle, idet den regn-

skabsmæssige behandling af leasingtagers kontrakt afhænger heraf. Dette vil blive belyst nærmere i 

afsnit 5.3 Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing og 5.4 Regnskabsmæssig behandling af 

operationel leasing. 

5.2.2 Grunde og bygninger ved IAS 17 

Leasing af grunde og bygninger behandles særskilt i IAS 17. Selve klassifikationen sker i overens-

stemmelse med det ovenfor beskrevne i afsnit 5.2.1 Finansiel og operationel leasing. Dog skal klas-

sifikationen af grunde og bygninger vurderes separat, jf. IAS 17.15A. For grunde er det essentielt at 

tage den uendelige økonomiske levetid i betragtning ved klassifikationen. På baggrund af den uende-

lige økonomiske levetid og leasingtager derved ikke vederlægges for værdiforringelse, vil en grund 

som oftest klassificeres som en operationel leasingkontrakt, medmindre ejendomsretten overdrages 

ved aftalens udløb (Hansen et al., 2018, s. 215). 

Ved den regnskabsmæssige behandling kan det være nødvendigt at allokere minimumsleasingydel-

serne, herunder eventuelle forudbetalte engangsydelser, til de særskilte elementer i forhold til den 

relative dagsværdi af lejemålsandelene ved kontraktindgåelsen. Såfremt denne allokering ikke kan 

ske pålideligt, skal grunden undtagelsesvist indgå i en samlet enhed med bygningen, jf. IAS 17.16. 

Endvidere kan enhederne betragtes under ét, hvis grundens andel af den samlede ydelse anses for at 

være uvæsentlig, jf. ISA 17.17. 
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5.2.3 Minimumsleasingydelserne 

Minimumsleasingydelserne defineres af IAS 17.4 til at være de ydelser, som leasingtager er eller kan 

blive forpligtet til at betale i leasingperioden. Heri indregnes ligeledes en eventuel garanteret rest-

værdi, såfremt leasingtager eller anden tredje part har garanteret leasinggiver, at aktivet har en be-

stemt værdi ved kontraktens udløb.  

Er der en købsoption forbundet med kontrakten omfatter minimumsydelserne den minimumsleje, der 

skal betales over leasingperioden samt udnyttelseskursen, såfremt det er rimeligt sikkert, at den vil 

blive udnyttet og optionen forventes at have en lavere værdi end dagsværdien på udnyttelsestidspunk-

tet, jf. IAS 17.4. 

5.3 Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing 

5.3.1 Indregning og måling af finansiel leasing 

Ved finansielle leasingkontrakter skal aktivet indregnes som et anlægsaktiv, mens betalingsforplig-

telsen skal indregnes som en gældsforpligtelse, jf. IAS 17.20.  Ræsonnementet bag dette er, at risici 

og afkast forbundet med ejendomsretten overdrages, jf. IAS 17.8.  

5.3.1.1 Første indregning af finansiel leasing 

Ved leasingperiodens påbegyndelse skal finansielle kontrakter indregnes. Leasingperioden defineres 

som den uopsigelige periode og derved den periode, hvor leasingtager ikke kan bryde kontrakten. 

Herudover omfatter leasingperioden den periode, der er omfattet af en forlængelsesoption, såfremt 

det vurderes rimeligt sikkert ved indgåelsen, at denne vil blive udnyttet, jf. IAS 17.4. 

Leasingaktivet og -forpligtelsen skal som udgangspunkt indregnes til dagsværdien af det leasede ak-

tiv, medmindre nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er lavere. Til estimeringen af nutidsvær-

dien skal den interne rente i kontrakten anvendes som diskonteringsfaktor. Såfremt den interne rente 

ikke fremgår heraf, skal leasingtagers alternative lånerente anvendes.  

Er der afholdt omkostninger i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, skal disse aktiveres som en 

del af leasingaktivet, jf. IAS 17.20. Disse startomkostninger skal imidlertid ikke tillægges ved ind-

regningen af gældsforpligtelsen, jf. IAS 17.22.  
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5.3.1.2 Efterfølgende måling af finansiel leasing 

I henhold til IAS 17 skal leasingtager ved den efterfølgende måling foretage en fordeling af mini-

mumsleasingydelserne mellem finansieringsomkostningen og reduktionen af forpligtelsen jf. IAS 

17.25. Derved opdeles ydelserne i renter og afdrag. Renten omkostningsføres, mens afdraget reduce-

rer gældsforpligtelsen. Afdraget svarer til forskellen mellem minimumsleasingydelsen og renten. 

Renten skal allokeres hvert år i leasingperioden, således at der indregnes en konstant periodisk rente 

på den resterende gæld. Indeholder kontrakten betingede leasingydelser, som er ydelser baseret på en 

fremtidig faktor, der ikke kun ændres med tiden, jf. IAS 17.4, skal denne ved den efterfølgende må-

ling omkostningsføres, jf. IAS 17.25. Derudover skal de aktiverede leasingaktiver afskrives ved den 

efterfølgende måling. Derved påvirkes resultatopgørelsen samlet set af omkostningerne til afskriv-

ningerne samt renten af leasingydelsen. Afskrivningen af leasingaktivet skal ske i overensstemmelse 

med den anvendte regnskabspraksis for tilsvarende aktiver. Dette betyder, at afskrivningerne skal ske 

i overensstemmelse med IAS 16 for materielle aktiver og IAS 38 for immaterielle aktiver. Anses det 

for at være usandsynligt, at leasingtager vil overtage ejendomsretten ved leasingperiodens udløb, eller 

er perioden kortere end afskrivningsperioden for den anvendte regnskabspraksis, skal aktivet afskri-

ves fuldt ud over leasingperioden, jf. IAS 17.27. I de tilfælde, hvor ejendomsretten overdrages ved 

udløb, eller der er rimelig sandsynlighed herfor, skal det leasede aktiv afskrives over den forventede 

økonomiske løbetid, jf. IAS 17.28.  

Eftersom afskrivningerne samt renterne ofte ikke er i overensstemmelse med de betalte leasingydel-

ser, vil aktivet og den tilknyttet forpligtelses værdi efter påbegyndelsen af leasingperioden sandsyn-

ligvis ikke være identiske, jf. IAS 17.29. Såfremt det leasede aktivs værdi er forringet, foretages der 

en nedskrivning i overensstemmelse med IAS 36, jf. IAS 17.30.  

5.3.2 Præsentation og oplysninger af finansiel leasing 

Der fremgår ikke nogen præsentationsbestemmelser af IAS 17, hvorfor øvrige standarder skal følges, 

herunder IAS 1. Det fremgår af IAS 1, at materielle anlægsaktiver skal præsenteres særskilt i balancen 

under aktiver. Dette gør sig desuden gældende for gældsforpligtelser, der skal præsenteres under pas-

siver, jf. IAS 1.60. Derudover skal der foretages en opdeling i kort- og langfristede gældsforpligtelser 

ved præsentationen af leasingforpligtelserne, når virksomheden i sin præsentation af den finansielle 

stilling foretager denne opdeling, jf. IAS 17.23. 
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I henhold til IAS 17 for finansielt leasede aktiver består oplysningskravene i, at den regnskabsmæs-

sige værdi af disse, opdelt i grupper, skal oplyses. Derudover kræves en beskrivelse af de væsentligste 

finansielle leasingkontrakter, herunder begrænsninger, muligheder for eventuel fornyelse, købsopti-

oner med mere. Ligeledes kræves oplysninger omkring indregnede betingede ydelser. I forlængelse 

heraf kræves desuden en afstemning af ikke-diskonterede minimumsleasingydelser og nutidsværdien 

herved samt oplysninger omkring forfald af minimumsleasingydelser fordelt i intervallerne: inden for 

1 år, mellem 1-5 år og senere end 5 år efter balancedagen, jf. IAS 17.31. Endvidere er oplysningskra-

vene fra øvrige relevante regnskabsstandarder ligeledes gældende for finansielt leasede aktiver, jf. 

IAS 17.32. 

5.4 Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing 

Operationelle leasingkontrakter skal ikke indregnes i balancen. Ræsonnementet bag dette er, at lea-

singtager udelukkende råder over brugsretten, jf. IAS 17.8. Leasingydelsen forbundet med operatio-

nel leasing skal som udgangspunkt omkostningsføres lineært over leasingperioden, medmindre et 

andet systematisk grundlag anses for bedre at afspejle det tidsmæssige mønster af de forbundne for-

dele, jf. IAS 17.33. Dette gør sig ligeledes gældende trods betalingerne ikke foretages på dette grund-

lag. Serviceomkostninger omkostningsføres derimod i den regnskabsperiode, som de vedrører, jf. 

IAS 17.34. 

5.4.1 Incitamenter forbundet med operationel leasing 

Er der forbundet incitamenter med leasingkontrakten for at få leasingtager til at indgå aftalen, eksem-

pelvis lejefri eller nedsat leje i en periode, jf. SIC 15.1, skal leasingtager indregne denne fordel som 

en reduktion af omkostningerne lineært over leasingperioden. Fordelene skal derimod indregnes på 

et andet systematisk grundlag, hvis dette anses for bedre at afspejle det tidsmæssige mønster, jf. SIC 

15.5. 

5.4.2 Præsentation og oplysninger af operationel leasing 

For operationelle leasingkontrakter er oplysningskravene sammenfaldende med bestemmelserne for 

finansielle leasingkontrakter, med enkelte forskelle. Leasingtager skal på samme vis som for finan-

sielle leasingkontrakter oplyse væsentlige kontrakter, herunder særlige vilkår og begrænsninger. Der-

udover kræves en opgørelse over forfald af leasingydelser på uopsigelige kontrakter fordelt på samme 

vis som anført i afsnit 5.3.2 Præsentation og oplysninger af finansiel leasing. Desuden kræves det, at 
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leasingtager oplyser de omkostninger, der er omkostningsført i regnskabsåret med angivelse af sær-

skilte beløb fordelt på henholdsvis: leasingydelser, betingede leasingydelser samt fremlejeydelser, jf. 

IAS 17.35. Det er dog væsentligt at bemærke, at der for operationelle kontrakter ikke kræves oplys-

ninger omkring ikke-diskonterede ydelser, hvilket skyldes, at finansieringselementet er udeladt.  

Er der forbundet incitamenter med leasingkontrakten, skal leasingtager oplyse omkring fordelene 

forbundet hertil, herunder eventuelle omkostninger, der refunderes gennem ordningen, jf. SIC 15.6. 

5.5 Regnskabsmæssig behandling af sale-and-leaseback ved IAS 17 

Ved sale-and-leaseback foretages der et salg af et aktiv og tilbageleasing af samme aktiv. Dette med-

fører, at salgspris og leasingydelser normalt er indbyrdes afhængige. Den regnskabsmæssige behand-

ling af salgsprovenuet ved sale-and-leaseback transaktioner afhænger af klassifikationen af den på-

gældende leasingkontrakt, jf. IAS 17.58. Derudover sker den regnskabsmæssige behandling af lease-

back aktivet i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 5.3 Regnskabsmæssig behandling af 

finansiel leasing og 5.4 Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing, afhængigt af klassifi-

kationen. Selve klassifikationen af leasingkontrakten sker på samme måde, som det er beskrevet i 

afsnit 5.2 Klassifikation af leasingkontrakter.  

I henhold til SIC-27 er der udelukkende tale om en belåningstransaktion, såfremt ejendomsretten 

overdrages til leasingtager ved kontraktens udløb. En sådan transaktion er derfor ikke omfattet af 

bestemmelserne omkring sale-and-leaseback, og leasingtager skal hermed fortsat indregne det over-

draget aktiv. 

5.5.1 Sale-and-leaseback som operationel leasing 

Befinder aktivets bogførte værdi på transaktionstidspunktet sig over dagsværdien, skal aktivet ind-

ledningsvis nedskrives til dagsværdien. Nedskrivningen skal omkostningsføres, jf. IAS 17.63. Her-

ved er den bogførte værdi, som danner grundlaget for opgørelsen af salgsprovenuet, reduceret. Selve 

provenuet beregnes som forskellen mellem salgsprisen og den bogførte værdi efter eventuelle ned-

skrivninger. Salgsprovenuet kan enten udgøre et tab eller en gevinst. 

Ved en transaktion, hvor salgsprisen er aftalt til dagsværdi, indregnes en eventuel gevinst eller et tab 

i resultatopgørelsen. Dette skyldes, at der i realiteten er afholdt en normal salgstransaktion, jf. IAS 
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17.62. Er salgsprisen højere end dagsværdien, og dette medfører en gevinst, skal den andel, der over-

stiger dagsværdien indregnes som en periodeafgrænsningspost under passiver og indtægtsføres over 

leasingperioden. Overstiger salgsprisen dagsværdien vil der per definition ikke udløses et tab. Dette 

skyldes, at den bogførte værdi vil være nedskrevet til dagsværdien, såfremt denne er lavere end den 

bogførte værdi. Er salgsprisen lavere end dagsværdien, og dette resulterer i en gevinst, skal denne 

straks indtægtsføres. Medfører det et tab, skal dette tab ligeledes straks omkostningsføres. Dette gør 

sig derimod ikke gældende, når tabet godtgøres ved, at de fremtidige ydelser befinder sig under mar-

kedsprisen. Er dette tilfældet, skal tabet indregnes som en periodeafgrænsning under aktiver og om-

kostningsføres i takt med, at aktivet bliver anvendt i leasingperioden, jf. IAS 17.61. 

5.5.2 Sale-and-leaseback som finansiel leasing 

I henhold til IAS 17 er der ved finansiel leaseback ikke noget krav om at foretage en nedskrivning af 

den bogførte værdi, hvis den er højere end dagsværdien, medmindre aktivets værdi er forringet. Er 

dette tilfældet, skal den bogførte værdi nedskrives til genindvindingsværdien i overensstemmelse 

med IAS 36, jf. IAS 17.64. 

Derudover skal eventuelle gevinster eller tab ved sale-and-leaseback transaktioner, der klassificeres 

som finansiel leasing, ikke indregnes i resultatopgørelsen, trods der juridiskset er sket et salg. I stedet 

skal provenuet forbundet med salget udskydes og amortiseres over leasingperioden, jf. IAS 17.60. 

Derved skal salgsprovenuet indregnes som en periodeafgrænsningspost i balancen og indtægts- eller 

omkostningsføres i resultatopgørelsen over leasingperioden.  

Ved finansiel leaseback har leasingtager mulighed for at foretage en opskrivning, hvis den bogførte 

værdi som følge af afskrivningerne er under dagsværdien. Dette skyldes, at leaseback aktivet skal 

indregnes til den laveste værdi af dagsværdi eller minimumsleasingydelsernes nutidsværdi. Denne 

opskrivning kan leasingtager indregne i resultatopgørelsen fremfor at anvende de gældende opskriv-

ningsregler i IAS 16, såfremt regnskabspraksis ændres til dagsværdi (bilag 23, l. 119). 

5.5.3 Oplysningskrav ved sale-and-leaseback efter IAS 17 

Oplysningskravene ved sale-and-leaseback er, at væsentlige samt enkeltstående leasingordninger skal 

oplyses, herunder særlige eller usædvanlige kontraktvilkår, jf. IAS 17.65. Derudover gælder de øvrige 

oplysningskrav omkring finansiel og operationel leasing synkront. 
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5.6 Leasingtagers pengestrømsopgørelse ved IAS 17 

Som det er beskrevet i afsnit 4.2 Præsentation af pengestrømsopgørelsen, skal pengestrømsopgørel-

sen ifølge IAS 7 opdeles i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Klassifikationsbestemmel-

serne og derved, hvorvidt der er tale om operationel eller finansiel leasing har derfor betydning for, 

hvor i pengestrømsopgørelsen leasingydelserne skal fremgå.  

5.6.1 Pengestrømsopgørelsens præsentation af finansiel leasing 

Ved finansiel leasing skal leasingydelserne opdeles i renter og afdrag. Det følger af IAS 7, at ændrin-

ger i sammensætningen og størrelsen af en virksomheds lån skal præsenteres som finansieringsakti-

vitet, hvorfor afdraget på leasingforpligtelsen skal præsenteres som finansieringsaktivitet. Selve præ-

sentationen af renteelementet afhænger, som det er beskrevet i afsnit 4.2.3 Finansieringsaktiviteten, 

af leasingtagers regnskabspraksis. Leasingtager kan derved vælge at præsentere rentebetalingerne 

som driftsaktivitet og derved udskille denne betaling fra ydelsesbetalingen.  

Indeholder leasingkontrakten betingede leasingydelser, der ikke indgår i grundlaget for leasingfor-

pligtelsen, skal disse ved betalingen præsenteres som driftsaktivitet. Dette skyldes, at disse i henhold 

til IAS 7 ikke vil blive klassificeret som værende investerings- eller finansieringsaktivitet, hvorfor de 

anses for at være driftsrelateret. 

5.6.2 Pengestrømsopgørelsens præsentation af operationel leasing 

Leasingtager skal ved operationel leasing præsentere leasingydelsen som driftsaktivitet. Dette skyl-

des, at som det fremgår af afsnit 4.2.1 Driftsaktiviteten, udtrykker driftsaktiviteten aktiviteter, der 

ikke klassificeres som værende investerings- eller finansieringsaktiviteter. Ligeledes skal leasingta-

ger præsentere betingede leasingydelser som driftsaktivitet i takt med, at de forfalder til betaling. 

5.6.3 Pengestrømsopgørelsens præsentation af sale-and-leaseback ved IAS 17 

Sale-and-leaseback transaktioner adskiller sig fra øvrige leasingaftaler ved, at leasingtager som led i 

salgstransaktionen modtager pengestrømme (Fedders et al., 2017, s. 694). Derved har sale-and-lea-

seback i henhold til IAS 7 en likviditetseffekt og skal dermed afspejles i pengestrømsopgørelsen. Der 

anses derfor udelukkende for at være tale om én transaktion, hvori der sker et delsalg, i henhold til 

IAS 7. Denne transaktion skal ifølge IAS 7 klassificeres som investeringsaktiviteter. Dette skyldes, 

at der er tale om afhændelse af et aktiv, der er klassificeret som langfristet, jf. IAS 7.6. Leasingtager 
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skal derfor præsentere pengestrømmene fra salgstransaktionen under investeringsaktiviteten. Den an-

den del af transaktionen ved sale-and-leaseback, tilbageleasingen, består i en finansieringstransaktion 

uden likviditetseffekt, hvorfor denne ikke skal fremgå af pengestrømsopgørelsen. Dette skyldes, at 

der udelukkende optages et lån i aktivet (Fedders et al., 2017, s. 699). 

6 Kritikpunkter ved IAS 17 

Som nævnt indledningsvist var der en del kritikpunkter ved IAS 17. Klassifikationen af leasingkon-

trakterne, der var afgørende for den regnskabsmæssige behandling, var navnlig årsag til den grund-

læggende kritik af standarden. Dette skyldes, at den regnskabsmæssige behandling var væsentlig for-

skellig afhængig af klassifikationen, som det er beskrevet i afsnit 5.2.1 Finansiel og operationel lea-

sing. 

Vurderingen af klassifikationen indbefattede en del subjektivitet, hvilket muliggjorde konstrueret 

kontrakter med ønsket klassifikation til følge. Dette medførte, at en del virksomheder havde store off-

balance forpligtelser, hvorved regnskabet ikke udtrykte et retvisende billede af virksomhedens finan-

sielle stilling. Som Ryttersgaard fortæller, var off-balance forpligtelserne et essentielt kritikpunkt ved 

IAS 17 (bilag 23, l. 881).  

6.1 Manglende sammenlignelighed 

Den differentierende regnskabsmæssige behandling medførte endvidere en manglende sammenlig-

nelighed i præsentationen. Dette skyldes, at to sammenlignelige kontrakter kunne indregnes forskel-

ligt og derved præsenteres anderledes i regnskabet. Selve klassifikationen af leasingkontrakter efter 

IAS 17 blev baseret på en helhedsvurdering (IASB, 2009, s. 15). Denne blev imidlertid anset ifølge 

flere for at være yderst kompleks, hvorved vurderingen om, hvorvidt alle risici samt afkast forbundet 

med ejendomsretten overdrages til leasingtager eller ej, kunne være vanskelig (IASB, 2009, s. 15). 

Kompleksiteten samt subjektiviteten ved vurderingen øgede risikoen for at sammenlignelige kontrak-

ter klassificeres forskelligt. Som det er beskrevet i afsnit 3.2.2 De fire supplerende kvalitative egen-

skaber, er sammenlignelighed essentielt for anvendeligheden af regnskabet, hvorfor den manglende 

sammenlignelighed ved IAS 17 i særdeleshed blev anset for at være kritisk.  
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6.2 Uoverensstemmelse med IASB-begrebsrammen 

Derudover blev IAS 17 kritiseret for at være inkonsistent med IASB-begrebsrammen. Som det er 

beskrevet i afsnit 5.4 Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing, omkostningsføres opera-

tionel leasing, mens både finansiel og operationel leasing opfylder IASB’s definition af et aktiv. Det 

følger af begrebsrammen, at et aktiv er en ressource virksomheden kontrollerer som følge af tidligere 

begivenheder, hvorfra det må kunne forventes at tilfalde virksomheden fremtidige økonomiske for-

dele (IASB, 2018, s. 28). Uagtet klassifikationen af leasingkontrakten opnåede leasingtager brugsret-

ten over aktivet ved indgåelsen, hvorved alle fremtidige økonomiske fordele ville påhvile denne. 

Derved opfylder operationel leasing definitionen af et aktiv efter begrebsrammen, hvorfor flere 

mente, at et leasede aktiv skulle indregnes i balancen uagtet klassifikationen (IASB, 2009, s. 14). 

En forpligtelse er en eksisterende pligt, der udspringer af tidligere begivenheder, som virksomheden 

har forpligtet sig til og som ved indfrielse forventes at medføre en afståelse af økonomiske fordele 

(IASB, 2018, s. 32). Ved kontraktindgåelsen indvilliger leasingtager i at modtage en ydelse i form af 

brugsretten til leasingaktivet mod betaling af en leasingydelse. Kontraktindgåelsen kan derved ikke 

anses for at medføre en pligt for leasingtager. Dette skyldes, at leasingkontrakten i realiteten udgør 

en gensidig bebyrdende aftale og derfor ikke opfylder definitionen på en forpligtelse (Steffensen et 

al, 2018, s. 8). Som konsekvens af, at leasingaktivet anses for at opfylde definitionen på et aktiv, 

mente flere, at de dertilhørende leasingydelser ligeledes skulle indregnes i balancen (IASB, 2009, s. 

14). 

Inkonsistensen sammen med den differentierende regnskabsmæssige behandling medførte, at en del 

regnskabsbrugere ofte korrigerede regnskabet for den manglende indregning af operationelle leasing-

kontrakter. De begrænsede oplysninger ved operationel leasing vanskeliggjorde dog en pålidelig ju-

stering.  Dette skyldes, at regnskabsbrugerne manglede tilstrækkelige oplysninger til at estimere den 

faktiske nutidsværdi af minimumsydelserne. Derved ville regnskabsbrugernes justering ofte resultere 

i et upræcist estimat, hvorved regnskabsbrugeren ikke kunne foretage en optimal analyse af virksom-

heden (IASB, 2009, s. 14). 

6.3 Sale-and-leaseback transaktioner 

Endvidere blev IAS 17 kritiseret for den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback. Dette 

skyldes, at salgsprisen og leasingydelserne ofte var indbyrdes afhængige. Forstået på den måde, at 
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leasingtager ofte var villig til at betale en højere leasingydelse, såfremt aktivet blev solgt med en 

gevinst og omvendt, hvis aktivet blev solgt med et tab. Dette vanskeliggjorde klassifikationen af lea-

seback aktivet (IASB, 2009, s. 92).  

Derudover, som Gustavsen nævner, var et kritikpunkt ved IAS 17 opskrivningsreglerne under finan-

siel leaseback (bilag 23, l. 120). Som Steffensen ligeledes beretter, virkede det ikke særligt forståeligt 

over for regnskabsbrugeren, at leaseback aktivet udelukkende opskrives som følge af en ændret fi-

nansiering (bilag 23, l. 396). 

7 Regnskabsmæssige behandling af IFRS 16 

Som konsekvens af de omtalte kritikpunkter i afsnit 6 Kritikpunkter ved IAS 17 har IASB udarbejdet 

en ny leasingstandard, IFRS 16. Denne standard erstatter derved IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 samt SIC-

27, jf. IFRS 16.C21.  

7.1 Anvendelsesområde og definitioner af IFRS 16 

IFRS 16 har til formål at beskrive den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter og derigen-

nem sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, jf. IFRS 

16.1. Virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS skal anvende IFRS 16 konsekvent på alle 

kontrakter, der har ensartede karakteristika samt sammenlignelige omstændigheder, jf. IFRS 16.2 

Udgangspunktet ved IFRS 16 er, at den finder anvendelse på alle leasingkontrakter, dog med undta-

gelse af kontrakter vedrørende: udvinding af olie, naturgas, mineraler og lignende samt koncessions-

aftaler efter IFRIC 12. På samme vis finder standarden ikke anvendelse på kontrakter vedrørende 

biologiske aktiver i henhold til IAS 41. Derudover finder IFRS 16 ikke anvendelse på licenser til 

intellektuel ejendom i henhold til IFRS 15 samt licensaftaler omkring: patenter, film og øvrige copy-

rights i henhold til IAS 38, jf. IFRS 16.3. Leasingtager har derimod mulighed for at anvende IFRS 

16 på øvrige immaterielle aktiver end de rettigheder, der besiddes som følge af licensaftaler, jf. IFRS 

16.4. Øvrige elementer, der ikke vedrører leasing, skal udskilles, således at det udelukkende er lea-

singelementer i henhold til IFRS 16, der bliver regnskabsmæssigt behandlet herefter, jf. IFRS 16.12.  

Ved en leasingkontrakt forstås en kontrakt, hvor leasinggiver for en aftalt periode mod vederlag over-

drager brugsretten af et aktiv til leasingtager, jf. IFRS 16.A. 
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7.2 Identifikation af kontrakter ved IFRS 16 

Ved kontraktens indgåelse foretages identifikationen af en leasingkontrakt, jf. IFRS 16.9. Dette tids-

punkt anses som det førstkommende tidspunkt af henholdsvis parternes forpligtelse til kontrakten 

eller datoen for kontraktindgåelsen, jf. IFRS 16.A. Såfremt kontraktvilkårene samt -betingelserne 

ændres, skal der foretages en omvurderingen af, hvorvidt aftalen indeholder en leasingkontrakt, jf. 

IFRS 16.11.  

Selve identifikationen af kontrakten afhænger af, hvorvidt brugsretten til et aktiv overdrages mod 

vederlag. Derudover er der to betingelser, der skal være opfyldt før, at der er tale om en leasingkon-

trakt i henhold til IFRS 16. Disse betingelser omfatter, at kontrakten afhænger af brugen af et specifikt 

aktiv, og leasingtager kontrollerer brugen af dette, jf. IFRS 16.9. Er dette ikke gældende, er der i 

stedet tale om en serviceaftale, hvilket ikke er omfattet af IFRS 16 (Fedders et al., 2017, s. 546). Ved 

identifikationen af leasingkontrakten er substansen af aftalen vigtigere end formalia. Dette betyder, 

at det ikke er muligt at undgå reglerne i IFRS 16 ved blot at indgå en aftale, der kun formelt set giver 

leasinggiver mulighed for at bestemme over aktivet (Fedders et al., 2017, s. 552). 

7.2.1 Specifikt aktiv 

Som nævnt afhænger kontraktidentifikationen af, hvorvidt der er tale om et specifikt aktiv. Der er 

tale om et specifikt aktiv, når kontrakten omhandler et helt bestemt aktiv, som leasingtager kan be-

nytte, hvilket både kan identificeres eksplicit og implicit, jf. IFRS 16.B13. Derimod er der ikke tale 

om et specifikt aktiv, hvis leasinggiver har en substantiel ret til at ombytte aktivet med et andet. 

Vurderingen af den substantielle ret skal baseres på omstændighederne ved kontraktens indgåelse, 

derved skal der ikke tages hensyn til fremtidige begivenheder, der ikke anses som værende sandsyn-

lige, jf. IFRS 16.B16. 

Leasinggiver har en substantiel ret, når leasinggiver har en reel mulighed for at udskifte aktivet sam-

tidig med, at leasinggiver vil opnå en økonomisk fordel ved udskiftningen. Leasinggiver har udeluk-

kende en reel mulighed, når leasinggiver har retten til at udskifte aktivet, og alternative aktiver er klar 

eller kan fremskaffes inden for en rimelig tidshorisont, jf. IFRS 16.B14. Omvendt har leasinggiver 

ikke en substantiel ret, hvis udskiftningen sker i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, jf. 

IFRS 16.B18. På samme vis er der ikke tale om en substantiel ret, når denne rettighed udelukkende 

sker som følge af en bestemt dato eller begivenhed, jf. IFRS 16.B15. Dette skyldes, at det ikke er 
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praktisk muligt for leasinggiver at foretage udskiftningen på ethvert tidspunkt i leasingperioden. Kan 

det ikke fastslås, hvorvidt leasinggiver har en substantiel ret til at foretage en udskiftning, antages det 

imidlertid, at leasinggiver ikke har en substantiel ret, jf. IFRS 16.B19. 

Ved en leasingkontrakt er det ikke nødvendigvis hele aktivet, der indgår. Dette betyder, at en leasing-

kontrakt kan omhandle leasing af en andel af et aktiv. En andel af et aktiv kan som udgangspunkt kun 

anses for at være specifikt og derved behandles efter IFRS 16, når det kan udskilles fysisk. Undtagel-

sesvist vil en andel kunne anses som værende et specifikt aktiv i henhold til IFRS 16, såfremt aktivet 

substantielt udgør hele aktivets kapacitet og retten til de økonomiske fordele fra aktivet tilfalder lea-

singtager, jf. IFRS 16.B20. 

7.2.2 Kontrol 

Den sidste betingelse ved identifikationen omhandler som nævnt, hvorvidt leasingtager kontrollerer 

brugen af det specifikke aktiv. Der er to betingelser, der skal være tilstede før, at leasingtager anses 

for at råde over kontrollen af aktivet efter IFRS 16. Disse betingelser indbefatter, at alle økonomiske 

fordele fra aktivet i leasingperioden tilfalder leasingtager, samt leasingtager har ret til at bestemme 

over brugen af aktivet, jf. IFRS 16.B9. Råder leasingtager udelukkende over kontrollen af aktivet i 

en del af kontraktperioden vedrører kontrakten kun en leasingkontrakt for denne andel af perioden, 

jf. IFRS 16.B10. 

Leasingtager anses for at have retten til de fremtidige økonomiske fordele, når de økonomiske fordele 

fra det primære produkt samt eventuelle biprodukter og betalinger, der direkte eller indirekte vedrører 

brugen af aktivet, fra tredjemand tilfalder leasingtager, jf. IFRS 16.B21. Kan leasingtager bestemme 

hvorledes, og hvad aktivet skal anvendes til, anses leasingtager for at have retten til at bestemme over 

brugen. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis de relevante beslutninger er forudbestemt, og leasing-

tager har ret til at anvende aktivet, eller aktivet er designet således, at det kun er leasingtager, der kan 

anvende det, jf. IFRS 16.B24.  Leasinggiver må derimod godt sætte begrænsninger op i leasingkon-

trakten uden leasingtager mister sin kontrol, jf. IFRS 16.B30. Dette skyldes, at sådanne rettigheder 

anses for at være helt normale i forhold til at beskytte leasinggivers interesser (Fedders et al., 2017, 

s. 557). 
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7.3 Ændringer i leasingkontrakten 

I henhold til IFRS 16 skal leasingtager behandle en modifikation af en kontrakt som en separat kon-

trakt, når to betingelser er opfyldt. Disse betingelser indbefatter, at både kontraktens omfang af akti-

ver stiger, samt leasingydelserne stiger med et beløb tilsvarende den isolerede pris for forøgelsen, jf. 

IFRS 16.44.  

Opfylder modifikationen ikke disse betingelser, skal leasingtager i stedet justere leasingforpligtelsen, 

baseret på de ændrede forudsætninger i kontrakten. Dette skal gøres på baggrund af en opdateret 

diskonteringsfaktor, jf. IFRS 16.45. Er der ikke tale om en ny kontrakt, og modifikationen medfører 

en reducering i kontraktens omfang, skal leasingtager indregne en afgang på right-of-use aktivet samt 

en eventuel gevinst eller et eventuelt tab. For øvrige modifikationer skal leasingtager modpostere 

ændringerne i forpligtelsen for den bogførte værdi af aktivet, jf. IFRS 16.46. 

7.4 Sammensatte kontrakter 

Som nævnt i afsnit 7.1 Anvendelsesområde og definitioner af IFRS 16 kræves det i henhold til IFRS 

16, at sammensatte kontrakter skal udskilles i de enkelte elementer, som kontrakten indeholder, såle-

des at det udelukkende er brugsretten samt forpligtelsen til aktivet, der indregnes. De øvrige elemen-

ter i kontrakten skal indregnes efter deres respektive standarder.  

Der er to betingelser, som skal være opfyldt før, at leasingtager kan adskille sammensatte kontrakter. 

Disse betingelser omfatter, at leasingtager kan anvende det enkelte aktiv alene eller sammen med 

umiddelbart let tilgængelige ressourcer samtidig med, at ydelserne hverken er meget afhængige eller 

forbundet med hinanden, jf. IFRS 16.B32. Det er essentielt, at opdelingen sker inden for hver aktiv-

type.  

Foretager leasingtager en opdeling af sammensatte kontrakter, skal den samlede ydelse fordeles mel-

lem right-of-use aktivet og de øvrige elementer i kontrakten. Denne fordeling skal allokeres ud fra 

stand-alone-priser. Dette betyder, at aktiverne opgøres til den værdi, som leasingtager skal betale for 

et tilsvarende aktiv og en tilsvarende ydelse i en særskilt transaktion (Fedders et al., 2017, s. 559). Er 

det ikke muligt at finde særskilte priser, skal leasingtager foretage en estimering (Fedders et al., 2017, 

s. 560). Leasingtager har dog i praksis mulighed for at vælge ikke at foretage en opdeling af sammen-

satte kontrakter, men i stedet behandle dem som ét leasingelement. Dette gør sig derimod ikke gæl-

dende for afledte finansielle instrumenter, som opfylder kriterierne i henhold til afsnit 4.3.3 i IFRS 9, 
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jf. IFRS 16.15. Konsekvensen af denne mulighed er, at både right-of-use aktivet samt serviceydelsen 

skal indregnes i balancen.  

7.5 Samlet behandling af leasingkontrakter 

Som udgangspunkt skal leasingtager i henhold til IFRS 16 behandle hver kontrakt for sig. Undtagel-

sesvis kan leasingtager anvende standarden på en portefølje af leasingkontrakter med ensartede ka-

rakteristika. Betingelsen for dette er, at det med rimelighed kan forventes, at dette ikke vil påvirke 

leasingtagers regnskab væsentligt, jf. IFRS 16.B1.       

Yderligere er det et krav, at leasingtager indregner kontrakter med samme leasinggiver, der er indgået 

samtidig eller næsten samtidigt, samlet. Leasingtager skal dermed regnskabsmæssigt behandle disse 

kontrakter som én samlet, såfremt kontrakterne er forhandlet samlet, eller vederlaget for det ene lea-

singaktiv afhænger af prisen eller performance af det andet aktiv, eller aktiverne på anden vis er 

afhængige af hinanden eller tæt forbundne, jf. IFRS 16.B2. 

7.6 Leasingperioden ved IFRS 16 

Leasingperioden indledes ved påbegyndelsestidspunktet jf. IFRS 16.B36, og omfatter som udgangs-

punkt den uopsigelige periode i kontrakten, jf. IFRS 16.B34. Påbegyndelsestidspunktet anses for at 

være den dato, hvor det underliggende aktiv gøres disponibelt til brug for leasingtager, jf. IFRS 16.A. 

Det underliggende aktiv er det aktiv, der er genstand for leasingkontrakten, jf. IFRS 16.A. Ved den 

uopsigelige periode forstås den periode, hvor leasingtager ikke kan bryde leasingkontrakten (Fedders 

et al., 2017, s. 561). Herudover omfatter leasingperioden den periode, der er omfattet af en option. 

Optionen kan enten vedrøre en forlængelse eller en opsigelse. Anses det for at være rimeligt sikkert, 

at leasingtager vil udnytte optionen, skal denne periode tillægges leasingperioden, jf. IFRS 16.18. 

Dermed udgør leasingperioden udelukkende den periode, hvor leasingkontrakten er retsgyldig, jf. 

IFRS 16.B34.  

Ved vurderingen af, hvorvidt det er rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte optionen, skal der 

tages hensyn til, om leasingtager har et økonomisk incitament i denne forbindelse, jf. IFRS 16.19.  

Ved denne vurdering skal, kontraktvilkår og –betingelser for optionsperioden sammenlignet med 

markedsvilkårene samt eventuelle betingelser tilknyttet udnyttelsen overvejes, jf. IFRS 16.B37. Det 

skal imidlertid påpeges, at vurderingen af leasingperioden skal foretages ud fra en helhedsvurdering 

(Fedders et al., 2017, s. 561).    
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Vurderingen omkring udnyttelsen af optionen skal foretages ved påbegyndelsestidspunktet. Herefter 

skal leasingtager revurdere udnyttelsen, når der indtræffer en væsentlig begivenhed, som er under 

leasingtagers kontrol, og har betydning for udnyttelsen, jf. IFRS 16.20.   

Yderligere skal leasingtager revurdere leasingperioden, hvis der sker ændringer i leasingkontrakten, 

der påvirker den uopsigelige periode. Denne periode ændres, såfremt leasingtager udnytter en option, 

der ikke var indregnet i leasingperioden og omvendt. På samme måde ændres den uopsigelige peri-

ode, når der indtræffer en begivenhed, som forpligter leasingtager til at udnytte en option, der var 

indregnet i perioden og omvendt, såfremt en begivenhed forbyder leasingtager at udnytte en option, 

jf. IFRS 16.21. 

7.7 Regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter efter IFRS 16 

7.7.1 Indregning efter IFRS 16 

Ved leasingperiodens påbegyndelse skal leasingtager indregne brugsretten til et aktiv og den dertil-

hørende leasingforpligtelse i balancen, jf. IFRS 16.22. Aktivet samt forpligtelsen skal herved først 

indregnes den dag, hvor det leasede aktiv leveres, og leasingtager derved opnår brugsretten hertil. 

7.7.1.1 Undtagelser til den første indregning 

Udgangspunktet ved IFRS 16 er, at alle leasingkontrakter skal indregnes i balancen. IFRS 16 inde-

holder imidlertid to undtagelser hertil ved den første indregning. Disse omhandler short-term leasing-

kontrakter samt low-value leasingaktiver, jf. IFRS 16.5. 

Ved short-term leasingkontrakter forstås kontrakter, der på påbegyndelsestidspunktet har en leasing-

periode, der maksimalt udgør 12 måneder. Selve vurderingen af leasingperioden sker i overensstem-

melse med afsnit 7.6 Leasingperioden ved IFRS 16. Såfremt der er en købsoption forbundet med 

leasingkontrakten, er der de facto ikke tale om en short-term kontrakt, jf. IFRS 16.A.  

Leasingaktiver med low-value er ifølge IASB aktiver, hvor værdien udgør under $5.000 (Fedders et 

al., 2017, s. 569). Leasingtager skal anvende aktivets nyværdi uagtet alderen af det leasede aktiv ved 

værdifastsættelsen, jf. IFRS 16.B3. Dette betyder, at aktiver, der er af en sådan art, at de fra ny af 

sædvanligvis ikke har en lav værdi, ikke kan anses for at være leasingaktiver med low-value, jf. IFRS 

16.B6. Udover beløbskravet anses et aktiv udelukkende for at være af low-value, når leasingtager har 
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en fordel ved brugen af aktivet alene eller samme med ressourcer, der er umiddelbart tilgængelige. 

Derudover må aktivet ikke være afhængigt af eller tæt forbundet med øvrige aktiver, jf. IFRS 16.B5. 

Anvender leasingtager undtagelsen vedrørende short-term leasingkontrakter, er der tale om et valg af 

regnskabspraksis, hvorfor undtagelsen skal anvendes konsekvent for hver kategori af aktiver. Anven-

der leasingtager derimod undtagelsen vedrørende low-value, kan dette valg foretages fra kontrakt til 

kontrakt, jf. IFRS 16.8. 

Vælger leasingtager at anvende en af undtagelserne, skal leasingtager omkostningsføre leasingydel-

serne forbundet med kontrakten. Dette skal gøres lineært over leasingperioden, medmindre et andet 

systematisk grundlag anses for at give et mere retvisende billede, jf. IFRS 16.6. Såfremt leasingkon-

trakten eller –perioden ændres, skal leasingtager behandle short-term leasingkontrakter som en ny 

kontrakt, jf. IFRS 16.7. Dette gør sig ikke gældende for low-value leasingaktiver. 

Anvendes en af undtagelsesreglerne ved første indregning, skal leasingtager oplyse regnskabsbruge-

ren herom i noterne, jf. IFRS 16.60. Derudover skal leasingtager oplyse regnskabsbrugeren omkring 

omkostningerne afholdt i regnskabsperioden for undtagelsesreglerne, jf. IFRS 16.53. Dette gør sig 

imidlertid ikke gældende, når leasingperioden løber en måned, jf. IFRS 16.53(d).   

7.7.2 Måling af brugsretten ifølge IFRS 16 

7.7.2.1 Første måling af brugsretten ifølge IFRS 16 

Leasingtager skal ved den første måling af right-of-use aktivet måle det til kostpris, jf. IFRS 16.23. 

Kostprisen af brugsretten til aktivet omfatter størrelsen på leasingforpligtelsen, der beskrives nærmere 

i afsnit 7.7.3 Måling af leasingforpligtelsen. Derudover indeholder kostprisen eventuelle forudbetalte 

leasingydelser fratrukket incitamenter i forbindelse med kontraktindgåelsen. Yderligere tillægges 

kostprisen eventuelle forpligtelser til nedrivning eller reetablering af aktivet efter brug, samt direkte 

omkostninger forbundet med kontraktindgåelsen, jf. IFRS 16.24.Ved direkte omkostninger forstås 

omkostninger, der ikke ville have været afholdt, såfremt kontrakten ikke var indgået, jf. IFRS 16.A. 

Modposteringen, af de omkostninger, der ikke vedrører leasingforpligtelsen, er hensatte forpligtelser, 

jf. IFRS 16.25. Dette skyldes, at leasingtager ikke betaler noget nu, men leasingtager ved, at de har 

en forpligtelse, som de skal betale i fremtiden.   



Side 44 af 216 

7.7.2.2 Efterfølgende måling af brugsretten ifølge IFRS 16 

Leasingtager skal ved den efterfølgende måling måle right-of-use aktivet ved anvendelse af kostpris-

modellen, medmindre der er tale om investeringsejendomme eller materielle anlægsaktiver, jf. IFRS 

16.29. Ved investeringsejendomme skal leasingtager anvende dagsværdimodeller i henhold til IAS 

40 ved målingen af brugsretten, hvis leasingtager anvender denne model for sine øvrige investerings-

ejendomme, jf. IFRS 16.34. Har leasingtager materielle anlægsaktiver, hvor omvurderingsmodellen 

i henhold til IAS 16 anvendes, kan leasingtager anvende denne model ved den efterfølgende måling 

af right-of-use aktivet, jf. IFRS 16.35. Ved anvendelse af kostprismodellen skal leasingtager måle 

right-of-use aktivet til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og værdiforringelser samt ju-

steret for eventuelle nye målinger af leasingforpligtelsen, jf. IFRS 16.30.  

Afskrivninger skal foretages i overensstemmelse med afskrivningskravene i IAS 16, jf. IFRS 16.31. 

Afskrivningerne skal imidlertid foretages over en periode fra påbegyndelsestidspunktet til udløbet af 

aktivets økonomiske levetid, når kontrakten indeholder en købsoption, som leasingtager med rimelig 

sikkerhed vil udnytte. Er dette ikke tilfældet, skal brugsretten afskrives over en periode fra påbegyn-

delsestidspunktet til udløbet af det førstkommende tidspunkt af henholdsvis aktivets økonomiske le-

vetid eller leasingperioden, jf. IFRS 16.32. Modsat ejede aktiver opereres der ikke med scrapværdier 

ved afskrivningen af leasingaktiver. Dette skyldes, at aktivet ved periodens udløb overgår til leasing-

giver (Fedders et al., 2017, s. 573). Vurderingen af en eventuel værdiforringelse samt den regnskabs-

mæssige behandling heraf skal ske i overensstemmelse med IAS 36, jf. IFRS 16.33. 

Sker der en efterfølgende revurdering af leasingforpligtelsen, skal denne regulering ligeledes afspej-

les i kostprisen af aktivet. Medfører reguleringen af forpligtelsen til denne reduceres og dermed re-

sultere i, at aktivets regnskabsmæssige værdi reduceres til DKK 0, skal den resterende del af regule-

ringen indtægtsføres, jf. IFRS 16.39.    

7.7.3 Måling af leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16 

7.7.3.1 Første måling af leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16 

Leasingtager skal ved den første måling måle leasingforpligtelsen til nutidsværdien af de leasingydel-

ser, der skal betales i leasingperioden. Nutidsværdien estimeres ved at tilbagediskontere ydelserne 

med diskonteringsfaktoren. Tilbagediskonteringen skal ske på baggrund af den interne lånerente. Kan 

denne rente ikke bestemmes, skal leasingtager anvende den marginale lånerente, jf. IFRS 16.26. Den 
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marginale lånerente udtrykker den rente, som leasingtager kan låne til, såfremt leasingtager skulle 

optage et lån for at finansiere aktivet.  

Minimumsleasingydelserne samt de variable leasingydelser indgår ved opgørelsen af de ydelser, der 

vedrører forpligtelsen. Derudover indgår de forventede betalinger som leasingtager skal afholde i 

forbindelse med restværdigarantier samt udnyttelseskursen ved en købsoption eller et gebyr ved op-

sigelse, hvis det anses med rimelig sikkerhed, at leasingtager vil udnytte en sådan option, jf. IFRS 

16.27.  

Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager med sikkerhed er forpligtet til at betale i 

leasingperioden (Fedders et al., 2017, s. 576). I henhold til IFRS 16 er det substansen af leasingydel-

serne, der er afgørende ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om faste eller variable ydelser. Dette 

betyder, at leasingydelser, der er variable, men ikke indeholder nogen reel volatilitet medtages i mi-

nimumsleasingydelserne, jf. IFRS 16.B42. 

Ved variable leasingydelser forstås ydelser, der varierer som konsekvens af indtrufne ændringer i 

øvrige forhold eller omstændigheder end blot tiden efter påbegyndelsestidspunktet, jf. IFRS 16.A. 

Såfremt disse ydelser afhænger af et indeks, skal disse opgøres ved anvendelse af indeksets nuvæ-

rende værdi. Dette betyder, at forpligtelsen skal reguleres i takt med, at indekset ændres i leasingpe-

rioden. Indgår der variable leasingydelser, der afhænger af leasingtagers udnyttelse af en option, skal 

denne medregnes ved den første indregning, såfremt det er rimeligt sikkert, at den vil blive udnyttet. 

Leasingtager skal derimod ikke indregne variable ydelser, der er forbrugs- eller omsætningsbaseret. 

Disse skal i stedet omkostningsføres i takt med, at de betales (Fedders et al., 2017, s. 578). 

I henhold til IFRS 16 afhænger værdien af leasingforpligtelsen af, hvad der forventes betalt i relation 

til restværdigarantien, jf. IFRS 16.BC171. Dette betyder, at leasingtager ikke skal foretage en indreg-

ning heraf, når det forventes, at den ikke skal betales. Beløbet for restværdigarantien afhænger af, 

hvad det underliggende aktiv skønnes til at være værd ved leasingperiodens udløb (Fedders et al., 

2017, s. 589). Derudover fremgår det af IFRS 16.27(c), at leasingtager kun skal medtage beløb, der 

forventes at blive betalt. Med dette må det forstås, at leasingtager udelukkende skal medtage restvær-

digarantier, når der er mere end 50% sandsynlighed for, at disse skal betales (Fedders et al., 2017, s. 

579).   
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7.7.3.2 Efterfølgende måling af leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16 

Forpligtelsen skal ved den efterfølgende måling reguleres for derved at afspejle de forfaldende renter 

og afdrag. Derudover skal den revurderes, når der er ændringer i de forventede leasingydelser, jf. 

IFRS 16.36. Skyldes ændringerne i de forventede ydelser, at der er sket en ændring i leasingperioden 

eller i vurderingen vedrørende en købsoption, skal revurderingen foretages ved at anvende en opda-

teret diskonteringsfaktor til tilbagediskonteringen af de forventede ydelser, jf. IFRS 16.40. Den op-

daterede diskonteringsfaktor skal estimeres i overensstemmelse med afsnit 7.7.3.1 Første måling af 

leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16, jf. IFRS 16.41. Modsat skal revurderingen foretages på baggrund 

af den oprindelige diskonteringssats, hvis ændringen sker som følge af en ændring i de forventede 

betalinger til restværdigarantien eller ved en ændring i et indeks, der anvendes til fastsættelsen af 

ydelserne, jf. IFRS 16.42. Leasingtager skal derfor i tilknytning hertil ved den efterfølgende måling 

skønne over størrelsen på restværdigarantien, herunder sandsynligheden for, at denne skal betales. 

Derudover skal leasingtager ved den efterfølgende måling omkostningsføre renterne ved forpligtel-

sen, medmindre disse omkostninger er medtaget i et andet aktivs regnskabsmæssige værdi. Det 

samme gør sig gældende for de variable ydelser, der ikke er indregnet i leasingforpligtelsen i den 

regnskabsperiode, hvor ydelserne indtræffer, jf. IFRS 16.38. Forpligtelsens renter er den anvendte 

diskonteringssats, jf. IFRS 16.37. 

7.7.4 Præsentation og oplysninger af IFRS 16 

I henhold til IFRS 16 skal leasingaktiver præsenteres særskilt i balancen eller som en del af de mate-

rielle anlægsaktiver de tilhører. Præsenteres aktiverne ikke særskilt, er det et krav, at det oplyses i 

noterne, herunder skal det fremgå, hvilken regnskabspost på balancen de indgår i samt med hvilket 

beløb, jf. IFRS 16.47(a). Leasingforpligtelserne skal ligeledes præsenteres separat i balancen.  Så-

fremt dette ikke er tilfældet, gør samme krav som for aktiverne sig gældende, jf. IFRS 16.47(b). 

Derudover skal renteomkostningerne ved forpligtelsen præsenteres separat fra afskrivningerne på ak-

tivet, jf. IFRS 16.49.  

Oplysningskravene efter IFRS 16 består i, at leasingtager skal oplyse om de kontrakter, hvor denne 

er leasingtager. Det er derimod tilstrækkeligt at foretage en henvisning, såfremt dette fremgår andet-

steds i regnskabet, jf. IFRS 16.52. Derudover skal leasingtager for right-of-use aktivet oplyse regn-

skabsbruger om afskrivningerne og den bogførte værdi pr. aktivtype. For leasingforpligtelsen skal 
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leasingtager oplyse rentebeløbet vedrørende denne samt en forfaldsanalyse i overensstemmelse med 

IFRS 9. Leasingtager skal for resultatopgørelsen oplyse regnskabsbrugeren omkring de variable ydel-

ser, der ikke vedrører forpligtelsen, jf. IFRS 16.53. Disse oplysninger skal gives i tabelform, med-

mindre anden præsentation anses for at være mere hensigtsmæssig, jf. IFRS 16.54.  

Derudover er det et krav, at leasingtager giver yderligere kvalitative og kvantitative oplysninger, som 

er nødvendige for, at regnskabsbrugeren forstår kontrakternes påvirkning på virksomhedens finan-

sielle stilling, jf. IFRS 16.59. 

7.8 Regnskabsmæssig behandling af sale-and-leaseback ved IFRS 16 

Ved sale-and-leaseback transaktioner skal virksomheden indledningsvist vurdere, hvorvidt der er tale 

om et salg. Denne vurdering skal foretages med udgangspunkt i kravene til, hvornår en leveringsfor-

pligtelse er opfyldt i henhold til IFRS 15, jf. IFRS 16.99. Leveringsforpligtelsen anses for at være 

opfyldt, når kontrollen er overgivet til køber, jf. IFRS 15.31. I henhold til IFRS 15 kan leveringsfor-

pligtelsen enten opfyldes på et bestemt tidspunkt eller over tid, jf. IFRS 15.32. Det må imidlertid 

antages i relation til sale-and-leaseback, at leveringsforpligtelsen kun kan ske på et bestemt tidspunkt. 

Leveringsforpligtelsen anses for at være opfyldt på et bestemt tidspunkt, hvis leasingtager har over-

draget den fysiske besiddelse af aktivet, og har et aktuelt betalingskrav for dette aktiv. Derudover 

skal leasinggiver råde over ejendomsretten samtidig med, at leasinggiver har de væsentlige risici og 

afkast knyttet hertil. Endvidere skal leasinggiver have accepteret aktivet, jf. IFRS 15.38. 

Medfører overdragelsen af et aktiv ikke et salg efter IFRS 15, skal leasingtager fortsat indregne det 

overdraget aktiv, hvor den modtagne betaling indregnes som en finansiel forpligtelse i overensstem-

melse med IFRS 9, jf. IFRS 16.103.  

7.8.1 Leaseback aktivet efter IFRS 16 

Opfylder overdragelsen af et aktiv et salg ifølge IFRS 15, skal leasingtager indregne right-of-use 

aktivet til den andel af den regnskabsmæssige værdi, som leasingtager bibeholder, jf. IFRS 16.100(a).  

Derudover skal leasingtager i forbindelse med sale-and-leaseback transaktionen opgøre salgsprove-

nuet. Provenuet skal opgøres til den andel, der reelt overdrages til leasinggiver, hvilket enten kan 

resultere i en gevinst eller et tab, jf. IFRS 16.100(a). Udgør salgsprovenuet en gevinst, skal denne 

modregnes i leaseback aktivet. Leaseback aktivet reduceres herved i relation de økonomiske fordele, 
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der er overdraget til leasinggiver. Er der derimod tale om et tab, skal dette straks omkostningsføres i 

resultatopgørelsen. Dette skyldes, at et tab er udtryk for, at den bogførte værdi inden salgstransaktio-

nen var for høj.  

7.8.2 Leasingforpligtelsen ved sale-and-leaseback efter IFRS 16 

Ved sale-and-leaseback skal leasingtager opgøre leasingforpligtelsen på samme grundlag som øvrige 

leasingkontrakter. Grundlaget for estimeringen af leasingforpligtelsen sker derfor på baggrund af mi-

nimumsleasingydelserne samt de variable leasingydelser, der afhænger af en rate eller et indeks. Lea-

singtager skal dermed ikke indregne variable ydelser, der er forbrugs- eller omsætningsbaseret, i esti-

meringsgrundlaget. Disse leasingydelser skal i stedet omkostningsføres i takt med, at de betales.  

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, har kritiseret den regnskabsmæssige be-

handling af omsætnings- og forbrugsbaseret leasingydelser ved sale-and-leaseback. Kritikken bygger 

på, at leasingtager kan undlade aktiveringen, når leasingydelserne er forbrugs- eller omsætningsba-

serede. Dette skyldes, at der er en uoverensstemmelse mellem denne behandling og IFRS 16.100(a), 

der fastslår, at leaseback aktivet skal opgøres på baggrund af den forholdsmæssige andel, der bibe-

holdes af leasingtager (EFRAG, 2020, s. 1). Med afsæt i den rejste kritik har IASB udarbejdet et 

behandlingsforslag vedrørende den regnskabsmæssige behandling af disse leasingydelser ved sale-

and-leaseback. Behandlingsforslaget foreslår, at leasingtager skal foretage en estimering af de for-

ventede forbrugs- og omsætningsbaserede leasingydelser. Denne estimering skal herved medtages i 

grundlaget for leasingforpligtelsen, og derigennem afspejles i den finansielle stilling (IASB, 2020, s. 

5). 

7.8.3 Regulering af vilkår, der ikke er på markedsvilkår 

Udgangspunktet ved en salgstransaktion er, at den sker på markedsvilkår. Dette skyldes, at transak-

tionen sker mellem to uafhængige parter. Dermed er forudsætningen ved sale-and-leaseback, at salgs-

prisen svarer til dagsværdien på aktivet. Såfremt salgsprisen eller kontraktvilkårene ikke er på mar-

kedsvilkår, skal leasingtager i henhold til IFRS 16 foretage en regulering herfor, jf. IFRS 16.101. 

7.8.3.1 Indregning af vilkår, der er under markedsvilkårene 

Vilkår under markedsvilkårene skal behandles regnskabsmæssigt som en forudbetaling af leasing-

ydelser, jf. IFRS 16.101(a). Dermed skal leasingtager efter IFRS 16 aktivere vilkår, der er under 
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markedsvilkårene på right-of-use aktivet. Dette skyldes, at som det fremgår af IFRS 16.24, indgår de 

forudbetalte leasingydelser i kostprisen, til det indregnet right-of-use aktiv. Justeringen af leaseback 

aktivet medfører, at opgørelsen af salgsprovenuet sker til dagsværdi. Den indregnede leasingforplig-

telse påvirkes ikke af justeringen. Dette skyldes, at forpligtelsen udelukkende udtrykker de fremtidige 

leasingydelser. Modposteringen til debiteringen af right-of-use aktivet er derved en kreditering i re-

sultatopgørelsen. Dette er for at modsvare tabet, som leasingtager opnår i forbindelsen med salgs-

transaktionen i forhold til den gevinst, som leasingtager opnår ved leaseback transaktionen. 

7.8.3.2 Indregning af vilkår, der er over markedsvilkårene 

Vilkår over markedsvilkårene skal behandles som yderligere finansiering fra leasinggiver til leasing-

tager, jf. IFRS 16.101(b). Til trods for, at right-of-use aktivet afhænger af leasingforpligtelsen, skal 

den andel, der vedrører den yderligere finansiering, ikke afspejles i opgørelsen af right-of-use aktivet. 

Derigennem afspejles udelukkende den reelle forholdsmæssige værdi, som bibeholdes af leasingta-

ger, i leaseback aktivet. På denne måde opgøres provenuet fra salgstransaktionen til dagsværdi. 

7.8.4 Oplysningskrav ved sale-and-leaseback efter IFRS 16 

Oplysningskravene ved sale-and-leaseback er, at gevinster samt tab herfra oplyses, jf. IFRS 16.53(i). 

Som nævnt i afsnit 7.7.4 Præsentation og oplysninger af IFRS 16 kræver IFRS 16, at leasingtager 

giver regnskabsbrugeren yderligere kvalitative og kvantitative oplysninger. Disse kan i henhold til 

sale-and-leaseback omfatte oplysninger, der kan forbedre regnskabsbrugerens mulighed for blandt 

andet at vurdere de væsentligste vilkår og betingelser i transaktionen samt eventuelle betalinger, der 

ikke indgår i leasingforpligtelsens måling, jf. IFRS 16.B52. 

7.9 Leasingtagers pengestrømsopgørelse ved IFRS 16 

Leasingtager skal i henhold til IFRS 16 opdele pengestrømmene fra leasingydelserne i et rente- og et 

afdragselement. Afdraget skal klassificeres som en finansieringsaktivitet, jf. IFRS 16.51(a). Derimod 

skal rentedelen vedrørende leasingforpligtelsen præsenteres efter præsentationskravene i IAS 7. Det 

følger af IAS 7, at præsentationen af renteelementet afhænger af virksomhedens regnskabspraksis 

herfor. Leasingtager skal derfor enten præsentere rentedelen som drifts- eller finansieringsaktivitet. 

Anvender leasingtager sig af en af undtagelserne, der er beskrevet i afsnit 7.7.1.1 Undtagelser til den 

første indregning, skal leasingtager præsentere leasingydelserne på disse som pengestrømme fra 
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driftsaktiviteten, jf. IFRS 16.51(c). Ligeledes skal leasingtager præsentere leasingydelser, der er for-

brugs- eller omsætningsbaseret, som driftsrelateret pengestrømme. Dette skyldes, at pengestrømmene 

herfra ikke anses for at udgøre leasingtagers investerings- eller finansieringsaktivitet, hvorfor de efter 

IAS 7.6 skal klassificeres som værende driftsrelateret.  

7.9.1 Pengestrømsopgørelsens præsentation af sale-and-leaseback ved IFRS 16 

Der anses udelukkende for at være tale om én transaktion ved sale-and-leaseback i henhold til IAS 7. 

Dette skyldes, at leaseback transaktionen består af en finansieringstransaktion uden likviditetseffekt. 

Som det fremgår af IAS 7.43, medtages transaktioner uden likviditetseffekt ikke i pengestrømsopgø-

relsen. Det er derfor udelukkende salgstransaktionen, som skal præsenteres i leasingtagers penge-

strømsopgørelse. Denne transaktion skal i henhold til IAS 7 klassificeres som investeringsaktivitet, 

hvilket skyldes, at der er tale om en afhændelse af et aktiv, jf. IAS 7.6. Indgåelsen af en sale-and-

leaseback kontrakt anses derfor til forskel fra øvrige leasingkontrakter for at medføre en likviditets-

effekt, og skal derfor afspejles i pengestrømsopgørelsen. Dette skyldes, at virksomheden modtager 

pengestrømme i led med salgstransaktionen (Fedders et al., 2017, s. 694). 

7.10 Overgangsregler ved IFRS 16 

Leasingtager kan vælge at fastholde vurderingen af, hvorvidt en kontrakt indeholder et leasingele-

ment, der blev fastlagt under henholdsvis IAS 17 og IFRIC 4, ved implementeringen, jf. IFRS 16.C3.  

Valget skal foretages samlet for alle kontrakter. Det er alene denne vurdering, der kan fastholdelse. 

Selve den regnskabsmæssige behandling skal ske i overensstemmelse med IFRS 16, jf. IFRS 16.C4. 

Udgangspunktet ved denne standard er, at den skal implementeres for regnskabsår, der begynder den 

1. januar 2019 eller senere, jf. IFRS 16.C1.  

Eftersom en fuld implementering med tilbagevirkende kraft vil forekomme vanskelig for en del, in-

deholder standarden en simplificeret model. Af bilag 9 fremgår et diagram af overgangsreglerne. Ved 

den simplificeret model kan leasingtager i stedet vælge at implementere standarden for implemente-

ringsåret, hvorved sammenligningstal ikke tilpasses, jf. IFRS 16.C5(b). Som konsekvens af dette skal 

leasingtager indregne den samlede virkning af implementeringen som en regulering primo i overført 

resultat, jf. IFRS 16.C7. 
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7.10.1 Operationel leasing 

Ved den simplificeret overgangsmetode skal der for kontrakter, der er klassificeret som operationel 

leasing efter IAS 17, indregnes en leasingforpligtelse. Denne skal måles til nutidsværdien af de reste-

rende ydelser, hvor den marginale lånerente på datoen for implementeringen skal anvendes som dis-

konteringsfaktor. Derudover skal der indregnes et right-of-use aktiv. Dette aktiv skal enten indregnes 

med tilbagevirkende kraft med den marginale lånerente eller til samme værdi som leasingforpligtel-

sen justeret for eventuelle forudbetalinger eller skyldige ydelser, jf. IFRS 16.C8. Derudover gør und-

tagelsesreglerne, der er beskrevet i afsnit 7.7.1.1 Undtagelser til den første indregning, sig gældende, 

jf. IFRS 16.C9, hvorfor der ikke skal korrigeres herfor.  

Desuden kan leasingtager blandt andet vælge at udelukke direkte startomkostninger fra målingen af 

right-of-use aktivet samt at behandle kontrakter med en restløbetid på under 12 måneder som en short-

term leasingkontrakt, jf. IFRS 16.C10.   

7.10.2 Oplysningskrav 

Anvender leasingtager den simplificeret metode, skal den anvendte marginale lånerente oplyses. På 

samme vis skal eventuelle forskelle mellem de indregnede forpligtelser ved implementeringen oply-

ses. Derudover skal leasingtager oplyse, såfremt en af praksisserne i IFRS 16.C10 benyttes, jf. IFRS 

16.C13. 

7.10.3 Sale-and-leaseback 

Ved implementeringen skal leasingtager efter den simplificeret metode ikke revurdere, hvorvidt der 

er tale om et salg efter IFRS 15 ved allerede indregnede sale-and-leaseback transaktioner, jf. IFRS 

16.C16. Såfremt transaktionen ved IAS 17 blev behandlet som finansiel leasing, skal leasingtager 

behandle transaktionen på samme vis, som enhver anden finansiel leasingkontrakt behandles efter 

implementeringen. Derved skal en eventuel gevinst ved salget afskrives over perioden, jf. IFRS 

16.C17. Blev transaktionen behandlet som operationel leasing, skal leasingtager behandle transakti-

onen, som enhver anden operationel leasingkontrakt behandles efter implementeringen. Derudover 

skal leaseback aktivet justeres for udskudte gevinster eller tab som konsekvens af ikke-markedsmæs-

sige vilkår, jf. IFRS 16.C18. 
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8 Regnskabsmæssige skøn 

Som Granholm-Leth beretter, er der generelt i regnskabsaflæggelsen sket et skred i og med, at ”regn-

skabspraksis er gået fra at følge et forsigtighedsprincip til, at man i højere grad følger et markeds-

princip, hvor man skal medtage så mange markedsværdier, som man nu kan ind i regnskabet” (bilag 

23, l. 927). Ved de seneste års nye regnskabsstandarder, heriblandt IFRS 16, har regnskabsmæssige 

skøn fået en mere central betydning for regnskabsaflæggelsen. Dette gør, at fastlæggelsen af ledelsens 

skøn har fået en større betydning end førhen for den finansielle stilling. Det er revisors opgave at 

vurdere, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsstandar-

derne, jf. ISA 700, herunder forståelsen af de regnskabsmæssige skøn.  

8.1 ISA 540(R) revision af regnskabsmæssige skøn 

Som konsekvens af de seneste års nye regnskabsstandarders anvendelse af regnskabsmæssige skøn 

har IAASB ajourført standarden om revision af regnskabsmæssige skøn, ISA 540(R). Den ajourførte 

standard finder anvendelse på revisioner påbegyndt efter d. 15. december 2019, jf. ISA 540(R).10.  

Regnskabsmæssige skøn er forbundet med større usikkerhed end øvrige regnskabsposter grundet de-

res art (Samuelsen et al., 2019, s. 217). Dette medfører skærpede krav til revisors professionelle skep-

sis for at kunne agere som offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til RL §16, stk. 1. Dette un-

derstøttes af RL §16, stk. 2, der stiller krav til revisors professionelle skepsis ved gennemgangen af 

de regnskabsmæssige skøn. Ajourføringen har særligt medført et øget fokus på den iboende risiko og 

den professionelle skepsis (Revisionsteknisk udvalg, 2020).  

8.1.1 Iboende risiko 

Den iboende risiko relaterer sig til revisionsrisikomodellen, der fremgår af bilag 10. Denne model 

illustrerer risikoen for væsentlig fejlinformation, hvor den iboende risiko udtrykker den underlig-

gende risiko for væsentlig fejlinformation uden hensyntagen til interne kontroller (Samuelsen et al., 

2019, s. 190). Det fremgår af ISA 540(R).A9, at den iboende risiko påvirkes af graden af estime-

ringsusikkerhed, kompleksitet samt øvrige faktorer. Derudover påvirkes den iboende risiko af graden 

af subjektivitet, der kan resultere i fejl som følge af manglende neutralitet fra ledelsen eller besvigel-

ser, jf. ISA 540(R).A79.  
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8.1.2 Professionel skepsis 

I forlængelse af det øget fokus på den iboende risiko tydeliggør ajourføringen behovet for anvendel-

sen af professionel skepsis. Revisors evne til at bevare den professionelle skepsis styrkes blandt andet 

gennem revisors uafhængighed, jf. ISA 200.A18. Denne uafhængighed er forbundet med de grund-

læggende principper om objektivitet og integritet. Disse anses for at være opfyldt, såfremt revisor er 

uafhængig i både opfattelsen og fremtoningen (Samuelsen et al., 2019, s. 101).  

8.1.3 Konsekvensen af ajourføringen 

Formålet med ISA 540(R) er derved at fremme en mere udfordrende, uafhængig og skeptisk revision 

og derigennem sikre en større forståelse for de regnskabsmæssige skøn (Revisionsteknisk udvalg, 

2020). Derved medfører ISA 540(R) skærpede dokumentationskrav (Beck, 2020). 

Finder revisor ikke de aflagte skøn acceptable, og ledelsen ikke ønsker at korrigere herfor, vil det 

afhængigt af forholdets væsentlighed medføre en modificeret konklusion til årsregnskabet, jf. 

Erkl.bek. §6 og ISA 705.6. Det er ledelsens ansvar, at regnskabet udtrykker et retvisende billede, 

herunder at de aflagte skøn er dokumenteret tilstrækkeligt (Fedders et al., 2017, s. 41). De skærpede 

krav til dokumentationen af de regnskabsmæssige skøn vil derfor medføre øgede krav til virksomhe-

dens dokumentation, der danner grundlaget for de aflagte skøn (Beck, 2020). 

9 Komparativ analyse 

9.1 Identifikationen af en leasingkontrakt 

Den nye leasingstandard ændrer grundlæggende på anvendelsesområdet af en leasingkontrakt. Som 

det er beskrevet i afsnit 7.1 Anvendelsesområde og definitioner af IFRS 16, er immaterielle aktiver 

ikke længere i scope, og leasingtager kan derfor selv vælge, hvorvidt disse skal behandles efter IFRS 

16 eller IAS 38. Derudover udvides anvendelsesområdet således, at det omfatter alle investerings-

ejendomme, der er indeholdt i en leasingkontrakt.  

Som konsekvens af IFRS 16 anses leasingdefinitionen for at være skærpet. Dette skyldes, at leasing-

tager skal have kontrollen over det pågældende aktiv og ikke blot brugsretten, som under IAS 17 før, 

at en leasingaftale opfylder definitionen. Denne skærpelse er imidlertid af mindre betydning set i 

forlængelse af betingelserne i afsnit 7.2 Identifikation af kontrakter ved IFRS 16. Dette skyldes, at 
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leasingtager i IFRS 16’s forstand kan anses for at have kontrollen, såfremt leasingtager har brugsret-

ten samtidig med, at de økonomiske fordele tilfalder leasingtager. Den eneste forskel mellem defini-

tionen på de to standarder er derved, at det i IFRS 16 er en betingelse, at de økonomiske fordele 

tilfalder leasingtager. Skærpelsen anses dog ikke for at have stor betydning på selve identifikationen 

om, hvorvidt der er tale om leasing eller ej. Dette skyldes, at en leasingkontrakt under IAS 17 som 

udgangspunkt også vil medføre en leasingkontrakt under IFRS 16. Dette ses ligeledes i forlængelse 

af, at der fortsat under IFRS 16 skal være tale om et specifikt aktiv, som det fremgik af IFRIC 4.  

Derimod er der med den nye definition indført en skarp opdeling mellem, hvorvidt der er tale om en 

leasingkontrakt eller en serviceaftale. Dette skyldes, at såfremt leasingtager ikke har kontrollen over 

leasingaktivet, skal kontrakten efter IFRS 16 betragtes som en serviceaftale. Der kræves dermed til 

forskel fra IAS 17 en opdeling af sammensatte kontrakter i IFRS 16, hvorved serviceelementet skal 

udskilles. Dette medvirker til, at der med den nye standard er væsentlig forskel på den regnskabs-

mæssige behandling af serviceaftaler og leasingkontrakter. Dette skyldes, at serviceaftaler fortsat skal 

omkostningsføres i takt med, at de afholdes. Leasingtager har i praksis mulighed for ikke at foretage 

en opdeling af serviceelementet og i stedet indregne disse i leasingkontrakten. Konsekvensen ved 

dette er, at leasingydelsen og derigennem leasingforpligtelsen vil være højere end, hvis opdelingen 

blev foretaget. 

9.2 Regnskabsmæssig behandling 

Den essentielle forskel ved de to standarder er, at IFRS 16 eliminerer klassifikationen af leasing som 

enten operationel eller finansiel, hvorved den regnskabsmæssige behandling ligeledes er differentie-

rende mellem IAS 17 og IFRS 16. Som konsekvens af IFRS 16 skal alle leasingkontrakter, som det 

er beskrevet i afsnit 7.7 Regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter efter IFRS 16, indregnes 

i balancen. Dette betyder, at leasingkontrakter, der tidligere er klassificeret som operationel leasing, 

skal aktiveres på balancen under IFRS 16 og ikke længere omkostningsføres i resultatopgørelsen. 

Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16 ligner derved i hovedtræk den regnskabsmæssige 

behandling af finansiel leasing. På trods af lighederne er de to standarder udarbejdet med forskellige 

antagelser. Finansiel leasing under IAS 17 svarede til et lånefinansieret køb og fastslog, at ved finan-

siel leasing overføres alle væsentlige risici samt afkast forbundet med ejendomsretten til leasingtager. 

Denne tilgang bevæger IFRS 16 sig væk fra, og bygger i stedet på den tilgang, at en leasingkontrakt 
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overfører en del af brugsrettighederne til leasingtager. Det er disse rettigheder, der danner grundlaget 

for indregningen af aktivet samt den tilknyttet forpligtelse. 

9.2.1 Grunde og bygninger 

Som konsekvens af elimineringen af klassifikationsbestemmelserne skal grunde og bygninger efter 

IFRS 16 ikke vurderes særskilt. Dette skyldes, at det efter IFRS 16 kræves, at brugsretten til hele 

aktivet indregnes. En opdeling efter IAS 17 er derved ikke længere relevant, hvorfor leasingtager skal 

behandle grunden og den tilhørende bygning under ét. Den differentierende regnskabsmæssige be-

handling anses derimod ikke for at have væsentlig indflydelse for leasingtagers regnskab. Dette skyl-

des, at leasingtager under IAS 17 undtagelsesvist kunne inkludere grunden i en samlet enhed med 

bygningen, når en allokering af minimumsleasingydelserne ikke kunne ske pålideligt. Dette gjorde 

sig ligeledes gældende, hvis grundens andel af den samlede ydelse var at betragte som uvæsentlig. 

9.2.2 Modifikationer 

En anden forskel mellem de to leasingstandarder er, at der i henhold til IFRS 16 er indført bestem-

melser for den regnskabsmæssige behandling af modifikationer. Under IAS 17 skulle leasingtager 

blot foretage en omvurdering af leasingkontrakten i forhold til, hvorvidt den stadig anses for at være 

omfattet af IAS 17. Ved IFRS 16 skal leasingtager derimod behandle modifikationer som en separat 

kontrakt, når aktivets omfang samt leasingydelserne stiger med et beløb tilsvarende den isolerede pris 

for forøgelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal leasingtager under IFRS 16 justere leasingforplig-

telsen på baggrund af en opdateret diskonteringsfaktor. 

9.2.3 Første indregning 

Under IAS 17 blev leasingaktivet og –forpligtelsen ved finansiel leasing indregnet til den laveste 

værdi af dagsværdien og nutidsværdien af leasingydelserne. Efter IFRS 16 skal leasingaktivet der-

imod indregnes til kostprisen, hvilket omfatter størrelsen på leasingforpligtelsen. Selve leasingfor-

pligtelsen indregnes til nutidsværdien af leasingydelserne. Nutidsværdien under henholdsvis IAS 17 

og IFRS 16 estimeres ved anvendelse af diskonteringsfaktoren. Leasingforpligtelsen under IFRS 16 

skal derved udelukkende udtrykke de fremtidige ydelser og betalinger, som leasingtager har forpligtet 

sig til, hvor forpligtelsen under IAS 17 kunne være indregnet til dagsværdien, såfremt denne var 

lavere. Leasingtager vil dermed som konsekvens af IFRS 16 kunne få en større leasingforpligtelse 

afspejlet i sin finansielle stilling. 
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Derudover er der en væsentlig forskel på selve opgørelsen af de leasingydelser, der danner grundlaget 

for forpligtelsen. Under IAS 17 blev variable ydelser benævnt betingede leasingydelser. Disse ydelser 

blev omkostningsført i takt med, at de forfaldt. I henhold til IFRS 16 skal disse variable leasingydel-

ser, når de er baseret på et indeks eller en rate, indregnes i forpligtelsen. Derimod skal variable ydel-

ser, der er forbrugs- eller omsætningsbaseret ikke indregnes, men i stedet omkostningsføres. Dette 

bevirker til, at grundlaget for opgørelsen af leasingforpligtelsen er højere under IFRS 16, hvorigen-

nem leasingforpligtelsen tilsvarende vil være højere.  

9.2.3.1 Leasingperioden 

De to leasingstandarder definerer begge leasingperioden som den uopsigelige periode af leasingkon-

trakten. Derudover omfatter leasingperioden under både IAS 17 og IFRS 16 den periode, der er om-

fattet af en forlængelsesoption, såfremt det vurderes rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte denne. 

Til forskel fra IFRS 16, tager IAS 17 derimod ikke højde for en opsigelsesoption i fastlæggelsen af 

leasingperioden. Dette bevirker til, at leasingtager under IFRS 16 kan ende ud i en kortere leasingpe-

riode, når det vurderes rimeligt sikkert ved indgåelsen, at opsigelsesoptionen vil blive udnyttet. Som 

det fremgår af afsnit 7.7.3.1 Første måling af leasingforpligtelsen, opgøres leasingforpligtelsen på 

baggrund af de tilbagediskonterede leasingydelser over leasingperioden efter IFRS 16. Leasingtager 

skal derved i henhold til IFRS 16 udelukkende indregne en leasingforpligtelse på baggrund af den 

periode, hvor leasingtager er forpligtet af leasingkontrakten. Under IAS 17 skal leasingtager derimod 

indregne en leasingforpligtelse på baggrund af den uopsigelige periode i kontrakten. Leasingforplig-

telsen vil derved under IFRS 16 ved anvendelse af en opsigelsesoption være lavere, end tilfældet er 

ved den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17. 

9.2.3.2 Restværdigaranti 

Har leasingtager stillet en restværdigaranti, skal denne i henhold til IAS 17 fuldt ud indregnes i grund-

laget for leasingforpligtelsen. Derimod skal den under IFRS 16 udelukkende indregnes i tilfælde af, 

at der er mere end 50% sandsynlighed for, at den skal betales. Derudover skal leasingtager ved den 

efterfølgende måling revurdere beløbet for restværdigarantien under IFRS 16. Dette skyldes, at det 

indregnet beløb afhænger af det underliggende aktivs værdi ved leasingperiodens udløb. Dermed er 

der indbygget et større skøn med den nye leasingstandard. 
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9.2.3.3 Incitamenter i forbindelse med kontraktindgåelsen 

De to leasingstandarder behandler incitamenter i forbindelse med kontraktens indgåelse differentielt. 

I henhold til operationel leasing under IAS 17 blev incitamenter som udgangspunkt regnskabsmæs-

sigt behandlet som en lineær reduktion af leasingydelserne over leasingperioden. Dette gør sig ikke 

længere gældende ved IFRS 16. Leasingtager skal i stedet fratrække incitamenter i forbindelse med 

kontraktens indgåelse i kostprisen. Derved vil right-of-use aktivet blive reduceret. Efter IFRS 16 er 

der ikke noget krav til den anvendte afskrivningsmetode, men afskriver leasingtager aktivet lineært 

vil påvirkningen i resultatopgørelsen tilsvare påvirkningen under operationel leasing ved IAS 17. Den 

differentierende regnskabsmæssige behandling anses derved ikke for at have væsentlig indflydelse 

for leasingtagers regnskab. Dette ses desuden i forlængelse af, at leasingtager i henhold til IAS 17 

havde mulighed for at anvende et andet systematisk grundlag, der kunne ligne saldometoden. 

9.2.3.4 Undtagelser ved den første indregning 

Til forskel fra IAS 17 har IASB indført undtagelser ved den første indregning under IFRS 16. Den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter vedrørende undtagelsesreglerne minder om ope-

rationel leasing efter IAS 17, idet de omkostningsføres i takt med, at de falder til betaling. Dette 

bevirker til, at kontrakter, hvor leasingperioden er under 12 måneder, og der ikke er en forlængelses-

option, ikke skal indregnes. Dette gør sig desuden gældende for leasingkontrakter, der har en værdi 

under $5.000. Grænsen på de $5.000 er dog standarddrevet. Som Ryttersgaard fortæller, aflægger 

virksomhederne årsregnskab efter et generelt væsentlighedsniveau. Leasingtager kan derfor sætte 

denne grænse højere og derved arbejde med et væsentlighedsniveau, der er virksomhedsspecifikt (bi-

lag 23, l. 867). Ved vurderingen af væsentlighed er det imidlertid essentielt, at konteksten af oplys-

ningen betragtes og ikke blot beløbet (Ryttersgaard, 2016).  

9.2.4 Efterfølgende måling 

9.2.4.1 Leasingperioden 

En fundamental forskel ved de to standarder er, at leasingperioden løbende skal revurderes ved IFRS 

16. Dette betyder, at leasingtager løbende skal revurdere udnyttelsen af en forlængelses- eller opsi-

gelsesoption. Ved IAS 17 var det udelukkende ved kontraktens indgåelse, at denne vurdering skulle 

foretages. I begge standarder skal vurderingen foretages med udgangspunkt i, om det anses for at 
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være rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet. Alligevel fremgår det af IFRS 16, at der i vurde-

ringen skal tages højde for, om leasingtager har et økonomisk incitament ved udnyttelsen. Revurde-

ringen af udnyttelsen kan desuden kun foretages, når et forhold leasingtager selv har kontrol over 

indtræffer.  

Ved revurderingen er der en stor grad af skøn, herunder usikkerhed forbundet. Dette skyldes, at jo 

længere tidshorisont leasingkontrakten løber i, desto vanskeligere er det at afgøre, hvorvidt leasing-

tager vil udnytte en forlængelsesoption og derved vurdere, hvorvidt leasingtager har et økonomisk 

incitament (bilag 23, l. 826). Disse revurderinger har desuden betydet, at implementeringen af IFRS 

16 har været byrdefuld for leasingtager at implementere, hvilket skyldes, at leasingtagernes eksiste-

rende systemer ikke har kunne håndtere revurderingerne (bilag 23, l. 233). 

9.2.4.2 Leasingforpligtelsen 

I modsætning til finansiel leasing skal leasingforpligtelsen under IFRS 16 revurderes. Revurderingen 

skal foretages, når der sker ændringer i de forventede leasingydelser. Eftersom der udelukkende skal 

indregnes det beløb, der forventes at blive betalt af restværdigarantien under IFRS 16, skal vurderin-

gen heraf revurderes. Opstår der en ændring i de forventede betalinger til denne eller en ændring i det 

indeks, der anvendes til fastsættelsen af leasingydelserne, skal revurderingen af forpligtelsen foreta-

ges ud fra den oprindelige diskonteringsfaktor. Skyldes ændringen i de forventede leasingydelser 

derimod en ændring i leasingperioden eller i vurderingen af udnyttelsen af en købsoption, skal dis-

konteringsfaktoren estimeres på ny. Diskonteringsfaktoren har derfor som konsekvens af den løbende 

revurdering af leasingperioden fået en større betydning under IFRS 16. Ved IAS 17 var der nemlig 

ikke noget krav til at opdatere diskonteringsfaktoren. 

9.3 Præsentation og oplysninger 

Den væsentligste forskel mellem de to standarder er som nævnt, at de fleste leasingkontrakter skal 

indregnes i balancen. Til forskel fra IFRS 16 fremgik der ikke nogen specifikke præsentationsbe-

stemmelser af IAS 17. Dette betyder, at leasingaktivet og –forpligtelsen efter IFRS 16 som udgangs-

punkt skal præsenteres særskilt i balancen som henholdsvis et right-of-use aktiv og en leasingforplig-

telse. Under IAS 17 blev disse præsenteret som en del af de øvrige materielle anlægsaktiver og gælds-

forpligtelser. Derved er der med IFRS 16 sket en større tydeliggørelse af anvendelsen af leasing. Dette 
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understøttes endvidere af, at såfremt præsentationen af aktivet og forpligtelsen ikke sker særskilt, skal 

der i noterne oplyses, hvori aktivet og forpligtelsen er indregnet samt med hvilket beløb. 

Ikrafttrædelsen af IFRS 16 har medført en række yderligere oplysningskrav. Disse relaterer sig særligt 

til de øgede skøn, der er ved IFRS 16 samt IASB’s formål med den nye standard. Dette ses navnlig i 

forlængelse af, at leasingtager skal afgive alle de supplerende oplysninger, der anses for at være nød-

vendige for, at regnskabsbrugeren kan vurdere leasingkontrakternes indvirkning på den finansielle 

stilling med videre. 

9.4 Sale-and-leaseback 

Den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback transaktioner er ændret væsentligt som 

følge af ikrafttrædelsen af IFRS 16. Dette skyldes særdeles elimineringen af klassifikationsbestem-

melserne i IAS 17. Under IAS 17 afhang den regnskabsmæssige behandling af klassifikationen, hvor 

under IFRS 16 afhænger behandlingen af, hvorvidt der er tale om et salg i henhold til IFRS 15. Med 

den nye standard er fokusset ved sale-and-leaseback derved på salget af aktivet og ikke på leaseback 

transaktionen, der var tilfældet under IAS 17.  

Som det fremgår af afsnit 9.2 Regnskabsmæssig behandling, ligner den regnskabsmæssige behand-

ling efter IFRS 16 i hovedtræk den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing, hvilket ligele-

des gør sig gældende ved sale-and-leaseback transaktioner. Til trods for lighederne behandler de op-

gørelsen af salgsprovenuet samt leaseback transaktionen forskelligt.  

9.4.1 Regnskabsmæssig behandling af salgsprovenuet 

Ved både finansiel og operationel leasing opgøres salgsprovenuet som forskellen mellem salgsprisen 

og den bogførte værdi. Under IFRS 16 opgøres provenuet som den forholdsmæssige andel, der reelt 

er overdraget til leasinggiver. Provenuet vil derfor være mindre under IFRS 16. 

Den regnskabsmæssige behandling af salgsprovenuet ved operationel leasing afhang af den bogførte 

værdi, salgsprisen og dagsværdien. Til forskel herfra afhang den regnskabsmæssige behandling af 

provenuet ved finansiel leaseback ikke af, hvorvidt salgstransaktionen skete på markedsvilkår. Dette 

gør sig på samme måde gældende ved den nye leasingstandard. Leasingtager skal foretage en regu-
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lering, når salgstransaktionen ikke sker på markedsvilkår under IFRS 16. På denne måde vil salgs-

provenuet ved IFRS 16 udelukkende måles til dagsværdien af den ret, der er overdraget til leasinggi-

ver. 

Modsat operationel leaseback skal leasingtager efter IFRS 16 ikke indledningsvis foretage en ned-

skrivning af aktivet, hvis dagsværdien er under bogført værdi. Leasingtager vil dermed under IFRS 

16 kunne opnå et tab, når salgsprisen overstiger dagsværdien, såfremt bogført værdi er højere end 

dagsværdien. Dette var ikke muligt under operationel leaseback eftersom leasingtager indledningsvist 

skulle foretage en nedskrivning henover resultatopgørelsen, således at den bogførte værdi svarede til 

dagsværdien. 

9.4.1.1 Indregningen af salgsprovenuet 

Ved operationel leaseback skulle leasingtager straks indregne provenuet, når salgstransaktionen skete 

på markedsvilkår, medmindre et eventuelt tab godtgjordes ved, at de fremtidige leasingydelser var 

under markedsvilkårene. Var dette tilfældet, eller var salgsprisen ikke på markedsvilkår, skulle lea-

singtager ved operationel leaseback amortisere salgsprovenuet hen over leasingperioden. Ved IFRS 

16 skal leasingtager derimod straks omkostningsføre et tab uagtet, hvorvidt sale-and-leaseback trans-

aktionen sker på markedsvilkår. Til forskel herfra blev et tab efter finansiel leaseback indregnet som 

en periodeafgrænsningspost, der skulle omkostningsføres hen over leasingperioden. 

Under den nye standard skal gevinsten modregnes i leaseback aktivet og derigennem regulere lease-

back aktivet til den reelle dagsværdi. IFRS 16 bygger dermed på den samme opfattelse som finansiel 

leaseback under IAS 17 i henhold til, at gevinsten ikke måtte påvirke resultatopgørelsen. Imidlertid 

blev gevinsten indregnet som en periodeafgrænsningspost under finansiel leaseback, som skulle ind-

tægtsføres hen over leasingperioden ved IAS 17.  

9.4.1.2 Resultatopgørelsens påvirkning af salgsprovenuet 

Under operationel leaseback blev resultatopgørelsen påvirket direkte af provenuet, når salgstransak-

tionen var på markedsvilkår. Skete transaktionen derimod ikke på markedsvilkår skulle salgsprove-

nuet periodiseres. På samme vis skulle provenuet ved finansiel leaseback periodiseres. Som følge 

heraf påvirkes resultatopgørelsen under IAS 17 af den periodiserede indtægts-/omkostningsføring af 
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provenuet. Til forskel herfra påvirkes resultatopgørelsen under IFRS 16 udelukkende af de reduce-

rede afskrivninger som følge af den krediterede gevinst på leaseback aktivet. Er der omvendt tale om 

et tab påvirkes resultatopgørelsen efter IFRS 16 straks af det omkostningsførte tab. 

9.4.2 Regnskabsmæssige behandling af leaseback aktivet 

Som ved finansiel leasing indregnes leaseback aktivet samt den dertilhørende leasingforpligtelse i 

balancen under IFRS 16. Til forskel fra finansiel leasing under IAS 17 opgøres leaseback aktivet efter 

IFRS 16 til den forholdsmæssige andel leasingtager beholder. Ved IAS 17 blev leaseback aktivet 

indregnet til dagsværdien eller nutidsværdien af leasingydelserne, hvorved leasingtager kunne ende 

ud i at aktivere leaseback aktivet til en differentierende værdi end den reelle dagsværdi. Leasingtager 

ville som følge heraf under finansiel leasing kunne have et større leaseback aktiv indregnet i sine 

bøger end under IFRS 16.  

9.4.3 Regnskabsmæssig behandling af leasingforpligtelsen 

Opgørelsen af leasingforpligtelsen er desuden som for almindelige leasingkontrakter ændret med im-

plementeringen af IFRS 16. Derved skal variable leasingydelser, der afhænger af et indeks eller en 

rate medtages i opgørelsen, hvorfor leasingtager under IFRS 16 vil opnå en højere leasingforpligtelse 

end under finansiel leaseback ved IAS 17.  

Med implementeringen af den nye leasingstandard elimineres operationel leasing og derved mulig-

heden for at have off-balance forpligtelser. Leasingtager vil derfor have en leasingforpligtelse ind-

regnet under IFRS 16 til forskel fra operationel tilbageleasing.  

9.4.4 Regnskabsmæssig behandling af vilkår, der ikke er på markedsvilkår 

Til forskel fra finansiel leaseback påvirkes leaseback aktivet samt leasingforpligtelsen under IFRS 16 

af, hvorvidt salgstransaktionen foregår på markedsvilkår. Sker transaktionen ikke på markedsvilkår, 

skal leasingtager behandle vilkår under markedsvilkårene som en forudbetaling af leasingydelserne 

og derigennem indregne et større right-of-use aktiv. Vilkår over markedsvilkårene skal leasingtager 

behandle som yderligere finansiering og derved indregne en større forpligtelse. Denne yderligere fi-

nansiering skal fratrækkes i grundlaget for leasingforpligtelsen til estimeringen af leaseback aktivet. 

På denne måde vil leaseback aktivet udelukkende udtrykke den reelle forholdsmæssige værdi, som 

bibeholdes af leasingtager, uagtet vilkårene salgstransaktionen indgås til. 
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9.5 Pengestrømsopgørelsen 

Som konsekvens af klassifikationsbestemmelsernes eliminering, og de fleste leasingkontrakter der-

ved skal indregnes i balancen, er der en fundamental ændring af pengestrømsopgørelsens præsenta-

tion.  

Præsentationen af pengestrømmene efter IFRS 16 ændres ikke fra præsentationen ved finansiel lea-

sing. Dette skyldes, at leasingtager som følge af kontrakternes indregning skal opdele leasingydel-

serne i renter og afdrag i pengestrømsopgørelsen. Efter IAS 7 skal afdraget på leasingforpligtelsen 

klassificeres som pengestrømme fra finansieringsaktiviteten, mens klassifikationen af renten afhæn-

ger af leasingtagers regnskabspraksis. Renteelementet kan derved enten klassificeres som drifts- eller 

finansieringsaktivitet. Eftersom leasingtager skal fratrække afdraget under finansieringsaktiviteten 

medfører det, at denne som følge af IFRS 16 påvirkes negativt.  

Til forskel fra IFRS 16 og finansiel leasing blev leasingydelserne ved operationel leasing klassificeret 

som pengestrømme fra driftsaktiviteten. Størrelsen på de omkostninger, der skal klassificeres som 

driftsaktivitet reduceres derved som følge af implementeringen, eftersom leasingydelserne ikke læn-

gere fratrækkes i driftsaktiviteten. Dette bevirker til, at pengestrømmene fra driften vil blive påvirket 

positivt. Leasingtager skal imidlertid fortsat under IFRS 16 præsentere enkelte leasingkontrakters 

ydelse under driftsaktiviteten. Dette skyldes, at short-term samt low-value kontrakter ikke skal ind-

regnes i balancen og derfor udelukkende omkostningsføres over leasingperioden. Disse leasingkon-

trakter anses dermed i relation til pengestrømsopgørelsen for at omhandle leasingtagers driftsaktivi-

tet. Dette gør sig på samme vis gældende for variable leasingydelser, der er forbrugs- eller omsæt-

ningsbaseret. 

9.6 Opsummering af den komparative analyse 

På baggrund af den komparative analyse kan det hermed konstateres, at der er væsentlige forskelle 

mellem de to leasingstandarder. Den afgørende forskel er elimineringen af klassifikationsbestemmel-

serne efter IAS 17, hvorved de fleste leasingkontrakter skal indregnes i balancen. Førhen afhang den 

regnskabsmæssige behandling af, hvorvidt alle væsentlige risici samt afkast forbundet med ejen-

domsretten overdrages til leasingtager ved kontraktens indgåelse, hvilket ikke er tilfældet ved IFRS 
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16. Derudover er der med IFRS 16 indført to undtagelsesregler low-value og short-term leasingkon-

trakter ved første indregning. For disse kontrakter kan leasingtager undtagelsesvis omkostningsføre 

dem over leasingperioden, som ved operationel leasing under IAS 17, i stedet for at aktivere dem. 

Yderligere er der med implementeringen af IFRS 16 kommet et større revurderingsaspekt, hvor lea-

singforpligtelsen, -perioden, diskonteringsfaktoren med videre løbende skal revurderes. Dette med-

virker til en øget anvendelse af skøn, da leasingtager i henhold til IFRS 16 skal skønne over flere 

elementer end under IAS 17.  

Med implementeringen af IFRS 16 er den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback trans-

aktioner desuden ændret. Dette skyldes, at IFRS 16 er gået væk fra et fokus på leaseback transaktio-

nen for i stedet at fokusere på salgstransaktionen. Som konsekvens af dette afhænger den regnskabs-

mæssige behandling af sale-and-leaseback herved af, hvorvidt der er tale om et salg i overensstem-

melse med IFRS 15. Derudover er der som konsekvens af implementeringen sket en ændring i opgø-

relsen af leaseback aktivet, leasingforpligtelsen samt salgsprovenuet ved sale-and-leaseback transak-

tioner.  

Endvidere ændres præsentationen af pengestrømsopgørelsen som følge af klassifikationsbestemmel-

sernes eliminering. Dette skyldes, at leasingtager efter IFRS 16 til forskel fra operationel leasing skal 

præsentere leasingydelserne som pengestrømme fra finansieringsaktiviteten. Leasingtager skal op-

dele leasingydelserne i afdrag og renter. Selve renteelementet kan leasingtager afhængigt af den an-

vendte regnskabspraksis vælge at præsentere under driftsaktiviteten i stedet for finansieringsaktivite-

ten. Ved operationel leasing blev leasingydelserne klassificeret som driftsaktivitet. Derved påvirkes 

leasingtagers pengestrømme fra driftsaktiviteten positivt af IFRS 16, hvorimod pengestrømmene fra 

finansieringsaktiviteten påvirkes negativt. 

10 Effekten af IFRS 16 på leasingtagers finansielle stilling 

Som det kunne konstateres af den komparative analyse, har implementeringen af IFRS 16 haft en 

væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige behandling af leasingtagers leasingkontrakter. Sær-

ligt virksomheder, der anvender sig af operationel leasing påvirkes af implementering. Dette skyldes, 

at leasingtager i henhold til IFRS 16 skal indregne right-of-use aktivet samt den dertilhørende lea-
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singforpligtelse for disse leasingkontrakter. Med udgangspunkt i casevirksomheden, S&L, der er be-

skrevet indledningsvist i afhandlingen, og som fremgår af bilag 7, vil effekten af IFRS 16 for sale-

and-leaseback belyses i pågældende afsnit. 

10.1 Grundlæggende forudsætninger for regnskabet 

Som det fremgår af bilag 7, er det antaget, at S&L ikke besidder øvrige leasing aktiver end leaseback 

aktivet efter sale-and-leaseback transaktionen. Dette er udelukkende for at illustrere den nye leasing-

standards effekt på sale-and-leaseback. Derudover fremgår det af bilag 7, at S&L’s materielle an-

lægsaktiver består af en bygning samt øvrige materielle anlægsaktiver, herunder lastbiler. Forudsæt-

ningerne samt amortisationsplanerne over disse fremgår ligeledes af bilag 7. I år 5 (2020) sælger og 

tilbageleaser virksomheden sin bygning. Af nedenstående tabel fremgår forudsætningerne for lea-

singkontrakten. 

 

Tabel 2: Forudsætninger for leasingkontrakten (egen tilvirkning). 

Det antages, at leasingydelserne er faste i hele leasingperioden og forfalder til betaling én gang årligt. 

Ydermere er der ikke nogen direkte omkostninger forbundet med kontraktindgåelsen, eller nogen 

incitamenter forbundet herved. Leasingydelsen er fastsat på baggrund af markedsprisen for tilsva-

rende huslejer, hvilket ligeledes gør sig gældende for salgsprisen. Transaktionen anses derfor for at 

ske på markedsvilkår. 

Af ovenstående tabel fremgår det, at den uopsigelige leasingperiode er 10 år. Som det fremgår af 

afsnit 5.3.1.1 Første indregning af finansiel leasing og 7.6 Leasingperioden ved IFRS 16, defineres 

leasingperioden som den uopsigelige periode med tillæg af en forlængelsesoption. Forlængelsesopti-

onen skal medtages, når det vurderes rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte denne. Det er for 

S&L vurderet, at det ikke ønskes at forlænge leasingkontrakten, hvorfor leasingperioden fastsættes 
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til 10 år. Af bilag 7 fremgår det, at leaseback aktivets økonomiske levetid efter transaktionen udgør 

25 år. 

10.2 Den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17 

I henhold til IAS 17 skal der indledningsvist foretages en klassifikation af leasingkontrakten. Som 

det fremgår af afsnit 5.2.2 Grunde og bygninger ved IAS 17, skal leasingtager som udgangspunkt ved 

klassifikationen foretage en særskilt behandling af grunden og den tilhørende bygning. En allokering 

af minimumsleasingydelserne til de særskilte elementer i forhold til den relative dagsværdi af leje-

målsandelen anses ikke for at kunne ske pålideligt, hvorfor grunden undtagelsesvist indgår i en samlet 

enhed med bygningen. Der skal derfor ikke foretages en særskilt behandling af leasingkontraktens 

grund og bygning. 

Det antages, at ejendomsretten ved kontraktens udløb ikke overføres til leasingtager, samtidig inde-

holder kontrakten ikke en købsret til leaseback aktivet, der forventes at blive udnyttet ved kontrakt-

indgåelsen. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er desuden ikke større eller i det væsentlige 

lig med dagsværdien af aktivet. Derudover løber leasingperioden kun over 10 år ud af aktivets øko-

nomiske levetid på 25 år ved kontraktindgåelsen. Løbetiden anses dermed ikke for at løbe over stør-

stedelen af aktivets økonomiske levetid. Ved leaseback transaktionen er der desuden ikke tale om et 

specifikt aktiv, der udelukkende kan udnyttes, såfremt der foretages væsentlige ændringer heraf. End-

videre bæres tab, der opstår ved kontraktens udløb ikke af leasingtager. Ligeledes tilfalder gevinster 

og tab ved værdiændringer i restværdien ikke leasingtager. Derfor som følge af klassifikationsindi-

kationerne af Figur 2: Beslutningsdiagram til klassifikationen ved IAS 17 (Steffensen et al., 2020, s. 

701)., anses alle væsentlige risici samt afkast forbundet med ejendomsretten ikke for at være overdra-

get til leasingtager ved kontraktindgåelsen. Leasingtager råder derfor udelukkende over brugsretten 

til leaseback aktivet. På grundlag af dette klassificeres leaseback aktivet derfor som operationel lea-

sing. 

10.2.1 Resultatopgørelsen ved operationel leaseback 

Som det fremgår af afsnit 5.4 Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing, skal leasingtager 

ikke indregne operationel leasing i balancen, men udelukkende omkostningsføre leasingydelserne 

lineært over leasingperioden.  
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I forbindelse med salgstransaktionen opnår leasingtager et salgsprovenu. Ifølge IAS 17 opgøres dette 

som forskellen mellem salgsprisen og dagsværdien for leaseback aktivet. 

 

Tabel 3: Opgørelse af gevinsten ved IAS 17 (egen tilvirkning). 

Som det fremgår af ovenstående tabel, opgøres gevinsten ved transaktionen til DKK 1.400 tusinde. 

Den regnskabsmæssige behandling af gevinsten ved operationel leaseback afhænger, som det fremgår 

af afsnit 5.5.1 Sale-and-leaseback som operationel leasing, af forholdet mellem salgsprisen og dags-

værdien. Af Tabel 2: Forudsætninger for leasingkontrakten (egen tilvirkning). fremgår det, at salgspri-

sen er aftalt til dagsværdi, hvorfor gevinsten straks skal indregnes i resultatopgørelsen for 2020. 

10.2.1.1 Resultatopgørelsens påvirkning over leasingperioden 

Af nedenstående tabel ses det, at leasingtagers resultatopgørelse over leasingperioden påvirkes nega-

tivt af leasingydelserne, der er posteret på kontoen andre eksterne omkostninger. Gevinsten leasing-

tager opnår i det første år, hvor sale-and-leaseback transaktionen finder sted, påvirker resultatet posi-

tivt, idet denne krediteres på kontoen andre driftsindtægter.  

 

Tabel 4: Resultatopgørelsens påvirkning over leasingperioden ved IAS 17 (egen tilvirkning). 
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10.2.1.2 Resultatopgørelsen 2020 for S&L ved IAS 17 

 

Tabel 5: Resultatopgørelsen 2020 ved IAS 17 (egen tilvirkning). 

Noterne til resultatopgørelsen fremgår af bilag 11.  

Af ovenstående resultatopgørelse fremgår det, at sale-and-leaseback transaktionen påvirker: andre 

eksterne omkostninger, afskrivninger samt andre driftsindtægter. Andre eksterne omkostninger på-

virkes af leasingydelserne fra leaseback aktivet, mens andre driftsindtægter påvirkes af gevinsten fra 

salgstransaktionen. Selvom leasingtager ikke skal indregne leaseback aktivet ved operationel leasing 

påvirkes afskrivningerne i resultatopgørelsen. Dette skyldes, at som konsekvens af afgangen af lea-

seback aktivet reduceres grundlaget for de akkumulerede afskrivninger, hvorfra afskrivningerne for 

året reduceres. 

10.2.2 Balancen ved operationel leaseback 

Som konsekvens af sale-and-leaseback transaktionen påvirkes balancen, selvom leasingtager ikke 

skal indregne leaseback aktivet og den dertilhørende forpligtelse. Dette skyldes, at materielle anlægs-

aktiver falder som resultat af bygningens afgang. Derudover stiger den likvide beholdning på bag-

grund af salgsprisen, mens anden gæld stiger som følge af den skattemæssige effekt ved transaktionen 

i forhold til påvirkningen af årets resultat.  
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Tabel 6: Balancen 2020 ved IAS 17 (egen tilvirkning). 

Noterne til balancen fremgår af bilag 11, mens de enkelte posteringer for sale-and-leaseback transak-

tionen fremgår af bilag 12. 

10.2.3 Pengestrømsopgørelsen ved operationel leaseback 

Pengestrømsopgørelsen udtrykker de ind- og udbetalinger, der har været i året, hvorfor pengestrøms-

opgørelsen estimeres med udgangspunkt i ændringerne fra leasingtagers finansielle stilling ultimo 

sidste år (2019). Leasingtagers finansielle stilling for 2019 fremgår af bilag 7.  

Til opgørelsen af leasingtagers driftsaktivitet anvendes den indirekte metode. Driftsaktiviteten opgø-

res derfor ved at regulere årets resultat fra ændringerne i leasingtagers arbejdskapital, idet denne ved-

rører driften. Derudover reguleres årets resultat fra akkumulerede afskrivninger, da disse ikke har 

likviditetseffekt. Ligeledes reguleres der for renter samt gevinsten i forbindelse med salgstransaktio-

nen, hvilket skyldes, at S&L’s regnskabspraksis behandler renter som en del af finansieringsaktivite-

ten, hvorfor disse skal klassificeres der. Derudover vedrører gevinsten salgstransaktionen, og skal 

derfor fremgå af investeringsaktiviteten. 
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Ved operationel leasing i henhold til IAS 17 skal betalingerne til leasingydelsen medtages i driftsak-

tiviteten. Dette sker indirekte som følge af, at leasingydelserne er posteret under andre eksterne om-

kostninger i resultatopgørelsen, og er derved medtaget i årets resultat.  

Som det fremgår af afsnit 5.6.3 Pengestrømsopgørelsens præsentation af sale-and-leaseback ved IAS 

17, adskiller sale-and-leaseback sig fra øvrige leasingkontrakter i og med, at leasingtager i forbindelse 

med salgstransaktionen modtager pengestrømme. Denne transaktion skal i henhold til IAS 7 klassi-

ficeres som investeringsaktivitet. Den modtagende salgspris præsenteres derfor under pengestrømme 

fra investeringsaktiviteten. Finansieringsaktiviteten udtrykker ændringerne i sammensætningen og 

størrelsen af virksomhedens egenkapital og lån, hvorfor denne opgøres ved at estimere ændringerne 

fra ultimo 2019. 

10.2.3.4 Pengestrømsopgørelsen 2020 ved IAS 17 

 

 

Tabel 7: Pengestrømsopgørelsen 2020 ved IAS 17 (egen tilvirkning). 
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10.3 Regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16 

Ved sale-and-leaseback skal leasingtager i henhold til IFRS 16 indledningsvist vurdere, hvorvidt der 

er tale om et salg i overensstemmelse med IFRS 15. Som det er beskrevet i afsnit 7.8 Regnskabsmæs-

sig behandling af sale-and-leaseback ved IFRS 16, skal leveringsforpligtelsen være opfyldt, og der-

med skal kontrollen være overgivet til køber før, at der er tale om et salg. Det antages i casevirksom-

heden, at sale-and-leaseback transaktionen opfylder kriterierne i henhold til IFRS 15, hvorfor der er 

tale om et salg. Transaktionen skal derfor behandles efter bestemmelserne omkring sale-and-lease-

back ifølge IFRS 16. 

10.3.1 Balancen ved sale-and-leaseback ifølge IFRS 16 

Ved den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback efter IFRS skal leasingtager indregne 

leaseback aktivet samt den tilknyttede leasingforpligtelse i balancen. 

10.3.1.1 Opgørelse af leasingforpligtelsen 

Som det fremgår af afsnit 7.7.3.1 Første måling af leasingforpligtelsen, indregnes leasingforpligtel-

sen af leaseback aktivet til nutidsværdien af leasingydelserne over leasingperioden. Estimeringen af 

leasingforpligtelsen sker derfor ved at tilbagediskontere leasingydelserne med diskonteringsfaktoren. 

Af Tabel 2: Forudsætninger for leasingkontrakten (egen tilvirkning).fremgår det, at kontraktens interne 

lånerente er 5%, hvorfor diskonteringsfaktoren fastsættes til 5%.  

 

Tabel 8: Opgørelse af leasingforpligtelsen (egen tilvirkning). 
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Salgstransaktionen sker på markedsvilkår, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en justering 

herfor. Som det fremgår af tabel 8, opgøres leasingforpligtelsen for leaseback aktivet til DKK 

9.266,08 tusinde. 

10.3.1.2 Opgørelse af leaseback aktivet 

I henhold til IFRS 16 opgøres leaseback aktivet til den andel af den regnskabsmæssige værdi, som 

leasingtager bibeholder. Dette betyder, at leasingtager efter sale-and-leaseback transaktionen skal 

indregne brugsretten og dermed kontrollen for den andel af aktivet, der ikke er overdraget til leasing-

giver. Brugsretten til leaseback aktivet opgøres ved hjælp af nedenstående formel: 

𝐵𝑟𝑢𝑔𝑠𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 =
𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖
∗ 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

 

Tabel 9: Opgørelse af brugsretten til leaseback aktivet (egen tilvirkning). 

Derudover skal leasingtager modregne det forholdsmæssige salgsprovenu, der reelt overdrages til 

leasinggiver ved sale-and-leaseback transaktionen. I henhold til IFRS 16 opgøres salgsprovenuet på 

transaktionen som forskellen mellem det provenu, der kan henføres til den solgte andel af aktivet og 

den regnskabsmæssige værdi af denne andel.  

 

Tabel 10: Opgørelse af provenuet, der kan henføres til den del af aktivet, der sælges (egen tilvirkning). 
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Tabel 11: Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af den del af aktivet, der sælges (egen tilvirkning). 

 

Tabel 12: Opgørelse af gevinsten ved IFRS 16 (egen tilvirkning). 

Af ovenstående tabel fremgår det, at leasingtager opnår en gevinst på DKK 636,91 tusinde ved IFRS 

16 til forskel fra gevinsten på DKK 1.400 tusinde ved IAS 17. Som konsekvens af implementeringen 

af IFRS 16 opnår leasingtager herved en lavere gevinst i forbindelse med en sale-and-leaseback trans-

aktion. Dette skyldes, at leasingtager ved opgørelsen af fortjenesten skal udlade det samlede vederlag, 

der kan henføres til den modtaget finansiering, og derved udelukkende medtage den andel, der reelt 

er overgivet. 

Som det fremgår af afsnit 7.8.1 Leaseback aktivet, skal gevinsten på DKK 636,91 tusinde i henhold 

til IFRS 16 krediteres på leasingaktivet. Leasingtager skal derfor indregne et right-of-use leaseback 

aktiv på DKK 7.866,08 tusinde.  

 

Figur 3: Debet/kredit af right-of-use aktivet, DKKt (egen tilvirkning). 

10.3.1.3 Balancen 2020 for S&L ved IFRS 16 

Som konsekvens af sale-and-leaseback transaktionen påvirkes balancen. Dette skyldes, at leasingta-

ger skal kreditere afgangen af det solgte anlægsaktiv på materielle anlægsaktiver, hvorved materielle 

anlægsaktiver reduceres. Derudover skal salgsprisen debiteres på den likvide beholdning, hvorfor 

denne stiger. Som under IAS 17 stiger anden gæld som følge af den skattemæssige effekt ved trans-

aktionen i forhold til årets resultats påvirkning. 



Side 73 af 216 

I henhold til IFRS 16 skal leasingtager indregne right-of-use aktivet samt den tilknyttede leasingfor-

pligtelse i balancen. Derudover skal leasingtager ifølge IFRS 16 præsentere leasingaktivet særskilt i 

balancen. Derfor skal leasingtager debitere right-of-use aktivet på kontoen leasingaktiver. Derudover 

er leaseback aktivet afskrevet. Dette er sket i overensstemmelse med S&L’s regnskabspraksis herfor, 

hvorfor der er foretaget lineære afskrivninger.  

Leasingforpligtelsen er ligeledes præsenteret særskilt, derfor er leasingforpligtelsen blevet krediteret 

under passiver. Der er i henhold til IFRS 16 ikke noget krav om, at leasingforpligtelsen skal opdeles 

i henholdsvis kort- og langfristede gældsforpligtelser. Det fremgår imidlertid af IAS 1.60, at en virk-

somhed skal foretage denne opdeling, hvorfor opdelingen er foretaget i nedenstående balance. Den 

kortfristede andel af leasingforpligtelsen er den andel, som forfalder til betaling inden for 12 måneder. 

Derved er opdelingen sket i overensstemmelse med IAS 1.69(c).  

 

Tabel 13: Balancen 2020 ved IFRS 16 (egen tilvirkning). 

Noterne til balancen fremgår af bilag 13, mens de enkelte posteringer for sale-and-leaseback transak-

tionen fremgår af bilag 14. 
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10.3.2 Resultatopgørelsen ved sale-and-leaseback ifølge IFRS 16 

Som det fremgår af afsnit 10.3.1 Balancen ved sale-and-leaseback ifølge IFRS 16, skal leasingtager 

indregne right-of-use aktivet samt den dertilhørende leasingforpligtelse i balancen, hvorfor resultat-

opgørelsen under IFRS 16 udelukkende påvirkes af afskrivningerne på right-of-use aktivet samt ren-

terne på leasingforpligtelsen. Som beskrevet i afsnit 10.3.1.2 Opgørelse af leaseback aktivet, kredi-

teres den forholdsmæssige gevinst ved sale-and-leaseback transaktionen på leaseback aktivet, hvorfor 

gevinsten herved udelukkende påvirker resultatopgørelsen indirekte i form af lavere afskrivninger til 

forskel fra IAS 17, hvor gevinsten blev indtægtsført under andre driftsindtægter. 

10.3.2.1 Resultatopgørelsens påvirkning ved IFRS 16 over leasingperioden 

 

Tabel 14: Resultatopgørelsens påvirkning ved IFRS 16 over leasingperioden (egen tilvirkning). 

Fra ovenstående tabel bemærkes det, at resultatopgørelsen hen over leasingperioden påvirkes negativt 

af afskrivningerne på leaseback aktivet samt rentebetalingerne på leasingforpligtelsen. Derudover 

opnår leasingtager et front-load af omkostninger som konsekvens af rentebetalingerne. Resultatop-

gørelsen vil derved i de første år blive belastet med væsentlige omkostninger ved indgåelsen af en ny 

leasingkontrakt. Hen over tid reduceres de løbende rentebetalinger som følge af afdragsbetalingerne 

på leasingforpligtelsen, hvorfor resultatpåvirkningen er faldende.  

Da leaseback aktivet afskrives lineært, er resultatpåvirkningen herfra konstant i leasingperioden. Var 

afskrivningerne derimod foretaget efter saldometoden, havde leasingtager herved opnået et større 
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front-load af omkostninger. Dette skyldes, at som det følger af IAS 16.62, er afskrivningerne faldende 

over perioden ved saldometoden, mens de er konstante ved lineære afskrivninger. 

10.3.2.2 Resultatopgørelsen 2020 for S&L ved IFRS 16 

Som det konstateres af nedenstående tabel, påvirker sale-and-leaseback transaktionen udelukkende 

afskrivningerne samt de finansielle omkostninger i resultatopgørelsen for 2020. Dette skyldes, at som 

følge af salgstransaktionen reduceres leasingtagers materielle anlægsaktiver og derved de akkumule-

rede afskrivninger heraf. Leasingtager skal imidlertid i henhold til IFRS 16 indregne leaseback akti-

vet, og skal derved afskrive dette aktiv ved den efterfølgende måling. Afskrivningerne i leasingtagers 

resultatopgørelse reduceres derfor med de akkumulerede afskrivninger fra det solgte aktiv og stiger 

med de akkumulerede afskrivninger fra leaseback aktivet. De finansielle omkostninger debiteres med 

renteudgifterne tilknyttet leasingforpligtelsen for året, hvorfor denne stiger som følge af sale-and-

leaseback transaktionen. 

 

Tabel 15: Resultatopgørelsen 2020 ved IFRS 16 (egen tilvirkning). 

Noterne til resultatopgørelsen fremgår af bilag 13.  

10.3.3 Pengestrømsopgørelsen ved sale-and-leaseback ifølge IFRS 16 

Som for pengestrømsopgørelsen ved IAS 17 anvendes den indirekte metode til at opgøre driftsakti-

viteten. Til forskel fra opgørelsen i afsnit 10.2.3 Pengestrømsopgørelsen ved operationel leaseback 
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reguleres årets resultat ikke af den opnåede gevinst ved salgstransaktionen. Dette skyldes, at gevin-

sten under IFRS 16 ikke skal indtægtsføres. Men modregnes i leaseback aktivet, hvorfor denne frem-

går indirekte i afskrivningerne. 

Leasingtager skal klassificere salgsprisen, der er opnået som led i salgstransaktionen under investe-

ringsaktiviteten, idet der er tale om en afhændelse af et anlægsaktiv. Leaseback transaktionen, der 

består af finansieringstransaktionen, skal imidlertid ikke præsenteres i pengestrømsopgørelsen. Dette 

skyldes, at der udelukkende optages et lån i aktivet, hvorfor transaktionen er uden likviditetseffekt.  

Leasingtager skal i henhold til IFRS 16 opdele leasingydelsen i afdrag og renter. Afdraget skal klas-

sificeres som finansieringsaktivitet, mens præsentationen af renteelementet afhænger af leasingtagers 

regnskabspraksis. Som det fremgår af afsnit 10.2.2 Balancen ved operationel leaseback, er det anta-

get, at S&L behandler renter som en del af finansieringsaktiviteten, hvorfor disse skal fremgå heraf. 

Derudover estimeres finansieringsaktiviteten som ændringerne i sammensætningen og størrelsen af 

virksomhedens egenkapital og lån fra 2019. Leasingforpligtelsen medtages derimod ikke, hvilket 

skyldes som benævnt tidligere, at denne i henhold til IAS 7.43 anses for at være uden likviditetseffekt. 

10.3.3.1 Pengestrømsopgørelsen 2020 ved IFRS 16 
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Tabel 16: Pengestrømsopgørelsen 2020 ved IFRS 16 (egen tilvirkning). 

10.3.4 Efterfølgende måling ifølge IFRS 16 

Til forskel fra IAS 17 er det i henhold til IFRS 16 et krav, at leasingtager ved den efterfølgende måling 

revurderer leasingperioden, herunder udnyttelsen af optioner, når der indtræffer en begivenhed, som 

er under leasingtagers kontrol. Det fremgår af Tabel 2: Forudsætninger for leasingkontrakten (egen 

tilvirkning)., at der er en forlængelsesoption på 5 år tilknyttet leasingkontrakten. Ved den første ind-

regning blev det anset for at være rimeligt sikkert, at leasingtager ikke ville udnytte denne option. I 

primo 2021 (år 2) er der fra S&L’s side foretaget en forretningsmæssig beslutning om at bibeholde 

deres hovedkontor i Billund. Det vurderes derfor i overensstemmelse med IFRS 16.B41(d) rimeligt 

sikkert, at S&L vil udnytte forlængelsesoptionen.  

I henhold til IAS 17 har denne revurdering af forlængelsesoptionen ingen indflydelse på den regn-

skabsmæssige behandling. Den efterfølgende måling ved IAS 17 sker derved i overensstemmelse 

med behandlingen, der er gennemgået i afsnit 10.2 Den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17. 

10.3.4.1 Opgørelse af leasingforpligtelsen ved den efterfølgende måling 

Som konsekvens af den ændrede vurdering af forlængelsesoptionens udnyttelse forlænges leasingpe-

rioden med 5 år. Leasingtager skal derfor ifølge IFRS 16 estimere diskonteringsfaktoren på ny. Denne 

estimering skal ske med udgangspunkt i den interne rente i leasingkontrakten for den resterende del 

af leasingperioden eller leasingtagers marginale lånerente, såfremt den interne rente ikke umiddelbart 

kan estimeres. Det antages, at den interne ikke uden videre kan estimeres, hvorfor den marginale 

lånerente anvendes. Af Tabel 2: Forudsætninger for leasingkontrakten (egen tilvirkning). fremgår det, 

at den marginale lånerente er fastsat til 8%, hvorfor denne anvendes som diskonteringsfaktor til til-

bagediskonteringen af leasingydelserne. 
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Tabel 17: Opgørelse af leasingforpligtelsen ved den efterfølgende måling (egen tilvirkning). 

Som konsekvens af revurderingen stiger leasingforpligtelsen til DKK 9.893,08 tusinde. I 2021, hvor 

revurderingen foretages, er første afdrag på leasingforpligtelsen forfaldet til betaling. Af amortisati-

onsplanen over leasingforpligtelsen, der fremgår af Note 13: Amortisationsplan over leasingforplig-

telsen ved IFRS 16 i bilag 13, bemærkes det, at primoværdien for leasingforpligtelsen år 2 (2021) 

udgør DKK 8.529,39 tusinde. Det kan derved konstateres, at som følge af revurderingen stiger lea-

singforpligtelsen fra DKK 8.529,39 tusinde til DKK 9.893,08 tusinde. Forpligtelsen skal derved i 

leasingtagers bogføring krediteres med differencen på DKK 1.363,77 tusinde. 

10.3.4.2 Opgørelse af right-of-use aktivet ved den efterfølgende måling 

I henhold til IFRS 16 skal en justering i leasingforpligtelsen afspejles i den efterfølgende måling af 

right-of-use aktivet. Modposteringen på leasingforpligtelsen er derved right-of-use aktivet, hvorfor 

denne skal debiteres med DKK 1.363,77 tusinde. I primo 2021 fremgår det af Tabel 13: Balancen 

2020 ved IFRS 16 (egen tilvirkning)., at right-of-use aktivet udgør en bogført værdi på DKK 7.079,47 

tusinde. Denne stiger derved som konsekvens af revurderingen til DKK 8.443,24 tusinde. 

 

Figur 4: Debet/kredit over revurderingen ved den efterfølgende måling, DKKt (egen tilvirkning). 
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10.3.4.3 Den efterfølgende målings effekt på pengestrømsopgørelsen 

Forøgelsen af leasingforpligtelsen samt right-of-use aktivet har ikke nogen likviditetseffekt for lea-

singtager, hvorfor denne ikke skal afspejles i pengestrømsopgørelsen. Effekten skal udelukkende 

fremgå af pengestrømsopgørelsen, når leasingydelserne forfalder til betaling (Fedders et al., 2017, s. 

694). Denne skal, som det fremgår af afsnit 7.9 Leasingtagers pengestrømsopgørelse ved IFRS 16, 

opdeles i et afdrags- og renteelement, hvor afdragselementet skal præsenteres som leasingtagers fi-

nansieringsaktivitet. Præsentationen af renteelementet afhænger derimod af den anvendte regnskabs-

praksis. Efter S&L’s regnskabspraksis skal renteelementet klassificeres under finansieringsaktivite-

ten.  

10.3.5 Sale-and-leaseback ifølge IFRS 16 med variable leasingydelser 

 

Tabel 18: Forudsætninger for leasingkontrakten med variable leasingydelser (egen tilvirkning). 

Antages det i stedet, at leasingydelserne udelukkende er forbrugs- eller omsætningsbaseret, vil det 

medføre en differentierende regnskabsmæssig behandling efter IFRS 16. Dette sker som følge af, at 

leasingtager ikke skal tage højde for disse ydelser ved fastlæggelsen af leasingforpligtelsen. Som 

konsekvens heraf udgør leasingforpligtelsen DKK 0. Dette bevirker til, at leaseback aktivet ligeledes 

udgør DKK 0. Imidlertid som det fremgår af den nedenstående tabel vil leasingtager opnå en gevinst 

på DKK 1.400 tusinde, hvilket tilsvarer gevinsten under operationel leasing (IASB, 2020, s. 5). 

 



Side 80 af 216 

 

Tabel 19: Opgørelse af gevinsten ved IFRS 16 med variable leasingydelser (egen tilvirkning). 

Efter IFRS 16 skal gevinsten modregnes i leaseback aktivets bogførte værdi. Denne udgør imidlertid 

DKK 0 som konsekvens af de omsætningsbaserede leasingydelser, hvorfor leasingtager skal ind-

tægtsføre gevinsten som under IAS 17 operationel leaseback.  

10.3.5.1 Behandlingsforslaget vedrørende variable leasingydelser 

Den fulde indtægtsføring er af flere vurderet for at være i uoverensstemmelse med IFRS 16.100(a), 

hvorfor IASB har udarbejdet behandlingsforslaget, der er omtalt i afsnit 7.8.2 Leasingforpligtelsen 

ved sale-and-leaseback efter IFRS 16. Årsagen hertil er, at hensigten med IFRS 16.100(a) er, at lea-

singtager udelukkende opnår en gevinst, der vedrører den andel, der overføres til leasinggiveren.  

Derudover anses indtægtsføringen af den fulde gevinst for at være i uoverensstemmelse med forsig-

tighedsprincippet, der anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Ifølge ovenstående eksem-

pel beholder leasingtager aktivet i 10 år, hvorfor det reelt kun er de 15 år, der overdrages til leasing-

giver, når den økonomiske levetid af aktivet er på 25 år efter sale-and-leaseback transaktionen. Lea-

singtager bør derfor med udgangspunkt i IFRS 16.100(a) skulle indregne en leasingforpligtelse og 

det dertilhørende leaseback aktiv for denne periode. IFRS 16 foreskriver imidlertid ikke en metode 

til at bestemme denne andel. I det fremsendte behandlingsforslag er der kommet et forslag på denne 

problemstilling. Det foreslås, at leasingtager kan bestemme den overgivet andel til leasinggiveren ved 

at sammenligne nutidsværdien af de forventede betalinger inklusiv de variable fra leasingkontrakten 

med dagsværdien af leasingaktivet på transaktionsdatoen (EFRAG, 2020, s. 5). Derved skal leasing-

tager foretage en estimering af de forventede variable leasingydelser, der skal betales i leasingperio-

den. 
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Tabel 20: Opgørelse af forventede leasingydelser (egen tilvirkning). 

Der er i ovenstående tabel foretaget en estimering af S&L’s forventede omsætning de næste 10 år, 

hvor leasingkontrakten løber. Som det fremgår af Tabel 18: Forudsætninger for leasingkontrakten 

med variable leasingydelser (egen tilvirkning)., er den årlige vækst i omsætningen vurderet til at udgøre 

3,5% årligt. Omsætningen stiger derfor årligt med 3,5%, hvorpå de forventede leasingbetalinger er 

beregnet.   

 

Tabel 21: Opgørelse af leasingforpligtelsen ved variable leasingydelser (egen tilvirkning). 

Leasingtager vil derved i henhold til behandlingsforslaget skulle indregne en leasingforpligtelse på 

DKK 8.934,32 tusinde til forskel for DKK 0 efter gældende regler i IFRS 16. Herefter opgøres lea-

seback aktivet samt gevinsten i overensstemmelse med afsnit 10.3.1.2 Opgørelse af leaseback aktivet.  
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Tabel 22: Opgørelse af brugsretten til leaseback aktiver ved variable leasingydelser (egen tilvirkning). 

 

Tabel 23: Opgørelse af gevinsten med variable leasingydelser efter behandlingsforslag (egen tilvirkning). 

Som konsekvens af behandlingsforslaget vil leasingtager derfor opnå en gevinst på DKK 664,23 tu-

sinde til forskel fra DKK 1.400 tusinde under de gældende bestemmelser i IFRS 16. Gevinsten på 

DKK 664,23 tusinde skal ifølge IFRS 16 krediteres på leasingaktivet, hvorfor leasingtager skal ind-

regne et right-of-use leaseback aktiv på DKK 7.534,32 tusinde efter behandlingsforslaget. 

 

Figur 5: Debet/kredit af right-of-use aktivet, DKKt (egen tilvirkning). 
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10.4 Sammenholdelse af de to standarders finansielle stilling 

10.4.1 Sammenholdelse af resultatopgørelsens hovedtal 

 

Tabel 24: Sammenholdelse af resultatopgørelsens hovedtal (egen tilvirkning). 

På baggrund af ovenstående tabel kan det konstateres, at de to standarder bevirker til differentierende 

præsentationer af leasingtagers resultatopgørelse. Ved IFRS 16 opnår leasingtager som konsekvens 

af den regnskabsmæssige behandling af leasingydelserne en højere EBITDA end under operationel 

leasing efter IAS 17. Derudover stiger EBIT som følge af implementeringen af IFRS 16. Dette skyl-

des, at leasingtager i henhold til IFRS 16 skal opdele leasingydelserne i rentebetalinger og afskriv-

ninger til forskel fra operationel leasing under IAS 17. Leasingtager skal modpostere afskriverne 

inden EBIT, mens rentebetalingerne skal posteres efter EBIT. Under IFRS 16 er der derved i EBIT 

udelukkende medtaget en andel af leasingydelserne til forskel fra IAS 17.  

 

Tabel 25: Sammenholdelse af resultatopgørelsens påvirkning over leasingperioden (egen tilvirkning). 



Side 84 af 216 

Illustreret i ovenstående tabel fremgår det, at leasingtager opnår et front-load af omkostninger i be-

gyndelsen af leasingperioden under IFRS 16. Leasingtager vil derved i starten opnå en negativ ind-

virkning på årets resultat som følge af implementering af IFRS 16. Dette front-load skyldes, at rente-

omkostningerne er faldende hen over leasingperioden som følge af afdragsbetalingerne. Desuden kan 

det konstateres af ovenstående tabel, at leasingkontrakterne under henholdsvis IAS 17 og IFRS 16 

begge påvirker leasingtagers resultatopgørelse negativ med DKK 10.600 tusinde. Derved er den sam-

lede påvirkning identisk under de to regnskabsstandarder. Men differencen består i, at leasingtager 

vil få et front-load af omkostninger under IFRS 16, hvor leasingtager under IAS 17 opnår en konstant 

lineær påvirkning over leasingperioden med undtagelse af år 1.  

Yderligere opnår leasingtager ved operationel leaseback under IAS 17 en positiv indvirkning på årets 

resultat. Dette skyldes, at leasingtager skal indtægtsføre gevinsten under andre driftsindtægter, når 

transaktionen sker på markedsvilkår som for S&L. Denne indtægtsføring opnår leasingtager ikke un-

der IFRS 16. Dette skyldes, at gevinsten skal modposteres i leaseback aktivet, hvorfor gevinsten ude-

lukkende har en indirekte indvirkning på resultatopgørelsen som følge af lavere afskrivninger. Derved 

bliver gevinsten under IFRS 16 fordelt over hele leasingperioden, mens den under IAS 17 udeluk-

kende indtægtsføres i salgsåret. 

10.4.2 Sammenholdelse af balancens hovedtal 

 

Tabel 26: Sammenholdelse af balancens hovedtal (egen tilvirkning). 

Med udgangspunkt i ovenstående tabel kan det fastslås, at IAS 17 og IFRS 16 bevirker til forskellige 

præsentationer af leasingtagers balance. Leasingtager skal ifølge IFRS 16 til forskel fra operationel 

leasing indregne right-of-use aktivet samt den dertilhørende leasingforpligtelse. Derved bliver lea-

singkontrakten under IFRS 16 behandlet som et gældsfinansieret køb af et anlægsaktiv. Dette med-

virker til, at anlægsaktiverne stiger i forlængelse af implementeringen, hvorved balancesummen sti-
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ger. Ligeledes øges leasingtagers gældsforpligtelser som følge af IFRS 16. Leasingtager mister der-

ved muligheden for at være asset-light og derigennem muligheden for at have off-balance forpligtel-

ser.  

Endvidere som følge af konsekvenserne for resultatopgørelsen påvirkes leasingtagers egenkapital ne-

gativt ved den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16. Dette skyldes, at leasingtager i salgsåret 

under IAS 17 indtægtsføre gevinsten, mens denne skal modregnes i right-of-use aktivet efter IFRS 

16. Derudover belastes resultatopgørelsen i starten af leasingperioden under IFRS 16 som konsekvens 

af rentebetalingerne, hvilket har en negativ indvirkning på årets resultat og derigennem egenkapita-

len. 

10.4.3 Sammenholdelse af pengestrømsopgørelsens hovedaktiviteter 

 

Tabel 27: Sammenholdelse af pengestrømsopgørelsen (egen tilvirkning). 

Med udgangspunkt i ovenstående tabel kan det konstateres, at de to leasingstandarder præsenterer 

pengestrømsopgørelsen forskelligt., hvilket skyldes præsentationen af leasingydelserne. Under ope-

rationel leasing skal leasingydelserne klassificeres som driftsaktivitet, hvor ydelserne efter IFRS 16 

skal opdeles i afdrag og renter. Afdraget skal klassificeres som en del af finansieringsaktivitet, hvor 

præsentationen af renten afhænger af leasingtagers regnskabspraksis. For S&L er renten præsenteret 

sammen med afdraget under finansieringsaktiviteten. De differentierende præsentationer bevirker til, 

at leasingtager opnår højere pengestrømme fra driften ved anvendelse af IFRS 16. Derimod forværres 

pengestrømmene fra finansieringsaktivitet. I forlængelse heraf bemærkes det, at de to standarder ikke 

har indflydelse på den samlede opgørelse af pengestrømsopgørelsen. Dette skyldes, at leasingydel-

serne under begge standarder anses for at medføre en likviditetseffekt i henhold til IAS 7.  

Desuden bemærkes det, at præsentationen af sale-and-leaseback transaktionen er identisk under de to 

standarder til trods for de differentierende regnskabsmæssige behandlinger. Dette skyldes, at i hen-

hold til IAS 7 er det udelukkende salgstransaktionen, der medfører en likviditetseffekt. Imidlertid 
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anses leaseback transaktionen udelukkende for at udgøre en finansieringstransaktion, hvor der opta-

ges et lån i leaseback aktivet. Denne transaktion er i henhold til IAS 7 uden likviditetseffekt, hvorfor 

den ikke skal afspejles i pengestrømsopgørelsen. 

10.5 Nøgletalsanalyse 

Som det kan konstateres af sammenholdelsen i afsnit 10.4 Sammenholdelse af de to standarders fi-

nansielle stilling, medfører de to regnskabsmæssige behandlinger væsentlig forskellige præsentatio-

ner af leasingtagers finansielle stilling. I forlængelse heraf foretages der en nøgletalsanalyse for der-

ved at analysere IFRS 16’s effekt på leasingtagers rentabilitet.  

Der foretages en reformulering af de opstillede regnskaber for S&L. Dette er for at separere driften 

og finansieringen for derved at gøre dem anvendelige til analysebrug (Petersen et al., 2017, s. 107). 

Af bilag 15 til 20 fremgår en beskrivelse af reformuleringerne samt den reformulerede resultatopgø-

relse og balance. Disse danner dermed grundlaget for de estimeret nøgletal. Estimeringen tager ud-

gangspunkt i den udvidede DuPont-model, der fremgår af bilag 21. 

10.5.1 Return on Equity 

 

Figur 6: Udvikling i ROE (egen tilvirkning). 

 

Tabel 28: ROE (bilag 22). 

S&L’s evne til at forrente ejernes investerede kapital belyses ved ROE (Petersen, 2017, s. 168), hvil-

ket har haft en ugunstig påvirkning af implementeringen. Dette ses ved, at ROE som konsekvens af 

IFRS 16 er faldet med 4,41%-point.  
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I nedenstående niveauer fremgår de delkomponenter, der har haft en indvirkning på ROE. 

10.5.1.1 Niveau 1 

ROE nedbrydes i tre delkomponenter: ROIC, FGEAR og SPREAD. Dettes skyldes, at disse dele har 

indvirkning på drifts- og finansieringsaktiviteten, der påvirker ROE. 

10.5.1.1.1 Return on Invested Capital 

 

Figur 7: Udvikling i ROIC (egen tilvirkning). 

 

Tabel 29: ROIC (bilag 22). 

ROIC belyser den samlede kapitalforretning uafhængigt af finansieringen (Petersen, 2017, s.142), 

hvilket implementeringen af IFRS 16 har haft en positiv indvirkning på. Leasingtager opnår derved 

et højere driftsafkast ved anvendelse af IFRS 16 fremfor IAS 17. Dette skyldes til dels opdelingen af 

leasingydelserne under IFRS 16, hvilket behandles nærmere under PM. Yderligere som det fremgår 

af bilag 20, opnår leasingtager en reduktion i den investerede kapital ved aflæggelse efter IFRS 16. 

Dette belyses nærmere i afsnit 10.5.1.2.2 Turnover rate of Invested Capital. 

Leasingtager forbedrer derved sin evne til at forrente driftskapitalen ved at aflægge sit regnskab efter 

IFRS 16. 
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10.5.1.1.2 SPREAD 

 

Figur 8: Udvikling i SPREAD (egen tilvirkning). 

 

Tabel 30: SPREAD (bilag 22). 

SPREAD, der udtrykker forskellen mellem ROIC og fremmedkapitalens forrentning, har haft en 

ugunstig indvirkning på ROE som følge af implementeringen. Udviklingen i SPREAD skyldes, at 

leasingtager som konsekvens af den indregnede leasingforpligtelse opnår højere finansielle omkost-

ninger. Disse bevirker til, at det finansielle resultat efter skat reduceres. Derudover medtages gevin-

sten ved IAS 17 under finansielle poster, hvilket skyldes, at denne ikke anses for at vedrøre leasing-

tagers kernedrift. Indtægtsføringen af gevinsten medvirker til, at leasingtager under IAS 17 opnår et 

højere finansielt resultat efter skat og derigennem en lavere forrentning af fremmedkapitalen.  

Forværringen i SPREAD har en ugunstig indvirkning på ROE. S&L tjener imidlertid på at have frem-

medkapital under begge leasingstandarder i og med, at SPREAD er positiv, hvilket skyldes, at ROIC 

overstiger fremmedkapitalens forrentning. 

10.5.1.1.3 Leverage 
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Figur 9: Udvikling i leverage (egen tilvirkning). 

 

Tabel 31: Leverage (bilag 22). 

Den finansielle gearing belyser virksomhedens kapitalstruktur og udtrykker derved forholdet mellem 

leasingtagers nettorentebærende gæld og egenkapitalen (Petersen, 2017, s. 169). Som det fremgår af 

bilag 19 og 20, påvirkes leasingtagers nettorentebærende gæld ikke af IFRS 16. Dette skyldes, at den 

indregnede leasingforpligtelse under IFRS 16 klassificeres som en driftsforpligtelse, hvorved finan-

sieringsaktiviteten under de to standarder vil være identiske. Dette ses ligeledes i forlængelse af, at 

pengestrømsopgørelsen og derved den likvide beholdning ultimo er upåvirket af implementeringen.  

Stigningen i den finansielle gearing skyldes derved forværringen af egenkapitalen under IFRS 16. 

Som det fremgår af afsnit 10.4.1 Sammenholdelse af resultatopgørelsens hovedtal skyldes den lavere 

egenkapital under IFRS 16 et front-load af rentebetalingerne. Samtidig skal leasingtager under IAS 

17 indtægtsføre gevinsten, og opnår derigennem et højere indtægtsgrundlag, hvilket påvirker årets 

resultat, herunder egenkapitalen positivt.  

Som følge af, at leasingtager tjener på at have fremmedkapital, har stigningen i gearingen under IFRS 

16 ud fra et rentabilitetsmæssigt hensyn en positiv indvirkning på ROE. Set ud fra et soliditetsmæssigt 

hensyn, har den derimod haft en ugunstig udvikling, idet S&L’s evne til at modstå et tab er forværret. 

10.5.1.2 Niveau 2 

ROIC nedbrydes i to dele: PM og ATO, da disse har indvirkning på indtjenings- og kapitaltilpas-

ningsevnen, som påvirker ROIC. 

10.5.1.2.1 Operating Profit Margin 
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Figur 10: Udvikling i PM (egen tilvirkning). 

 

Tabel 32: PM (bilag 22). 

Leasingtagers indtjeningsevne er som følge af IFRS 16 blevet forbedret. Dette skyldes opdelingen af 

leasingydelserne under IFRS 16. Denne opdeling har bevirket til, at NOPAT, der danner grundlag for 

beregningen af PM, er forbedret. Dette skyldes, at NOPAT udtrykker det driftsmæssige resultat efter 

skat, hvorved der ses bort fra finansieringsaktiviteten (Petersen, 2017, s. 112). Under IFRS 16 skal 

leasingtager til forskel fra operationel leasing opdele leasingydelserne i afskrivninger og renter. Der-

ved medtages udelukkende afskrivningerne på right-of-use leaseback aktivet i NOPAT og ikke ren-

terne på leasingforpligtelsen. Leasingtager opnår derved en forbedret indtjeningsevne og derigennem 

et forbedret driftsmæssigt resultat under IFRS 16. Forbedringen af PM har en positiv indvirkning på 

ROIC under IFRS 16. 

10.5.1.2.2 Turnover rate of Invested Capital 

 

Figur 11: Udvikling i ATO (egen tilvirkning). 

 

Tabel 33: ATO (bilag 22). 

Kapitaltilpasningsevnen, der belyses ved ATO, er forbedret som følge af implementeringen. Dette 

skyldes, som nævnt i afsnit 10.5.1.1.1 Return on Invested Capital, at leasingtager opnår en reduktion 

i den investerede kapital ved aflæggelse efter IFRS 16. Årsagen hertil er, at leasingtager til forskel 

fra operationel leasing skal indregne et right-of-use aktiv samt den dertilhørende leasingforpligtelse. 
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Den investerede kapital udtrykker nettobeløbet, der er investeret i virksomhedens driftsaktiviteter 

(Petersen, 2017, s. 114), hvorfor leasingforpligtelsen vil blive modregnet i den investerede kapital. 

Som det fremgår af Tabel 13: Balancen 2020 ved IFRS 16 (egen tilvirkning)., skal leasingtager indregne 

en højere leasingforpligtelse end right-of-use aktivet, hvilket til dels skyldes, at leasingtager modreg-

ner den forholdsmæssige gevinstandel i leaseback aktivet. Forskellen på leasingforpligtelsen og –

aktivet bevirker til en reduktion af leasingtagers investeret kapital, hvorigennem ATO begunstiges. 

Forbedringen af kapitaltilpasningsevnen under IFRS 16 bevirker til en forbedring af ROIC. 

10.5.1.3 Opsummering af ROE 

Det kan konstateres, at implementeringen af IFRS 16 har en ugunstig indflydelse på ROE. Dette 

skyldes, at de finansielle omkostninger som konsekvens af indregningen af leasingforpligtelsen sti-

ger, hvilket derigennem medvirker til en reduktion af SPREAD. Leasingtagers evne til at forrente 

ejernes investerede kapital forværres derved under IFRS 16, til trods for, at indtjenings- samt kapi-

taltilpasningsevnen og derigennem forrentningen af driftskapitalen forbedres under IFRS 16. Ligele-

des øges leasingtagers gearing som følge af IFRS 16, hvilket har en positiv indvirkning på ROE, så 

længe leasingtager tjener på fremmedkapitalen. 

10.5.2 Multipler 

 

Figur 12: Udvikling i EBITDA- og EBIT-margin (egen tilvirkning). 

 

Tabel 34: EBITDA- og EBIT-margin (egen tilvirkning). 
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EBITDA-marginen udtrykker: overskuddet før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer i forhold 

til omsætningen. Derved belyser EBITDA virksomhedens driftsoverskud. Som det fremgår af oven-

stående, forbedres leasingtagers EBITDA som konsekvens af IFRS 16. Dette skyldes elimineringen 

af klassifikationsbestemmelserne benævnt i afsnit 5.2.1 Finansiel og operationel leasing, hvorved 

leasingtager ikke længere skal omkostningsføre leasingydelserne som andre eksterne omkostninger. 

I stedet skal effekterne af leasingkontrakterne omkostningsføres som afskrivninger og finansielle om-

kostninger. Med implementeringen af IFRS 16 posteres omkostningerne relateret til leasing derved 

efter EBITDA, hvorfor EBITDA forbedres.  

Ligeledes forbedres leasingtagers EBIT-margin, der belyser driftsoverskuddet før renter og skat i 

forhold til omsætningen. Leasingtager oplever imidlertid ikke tilsvarende stigning i EBIT som for 

EBITDA, hvilket skyldes, at afskrivningerne tilknyttet right-of-use aktivet er medtaget i EBIT. Årsa-

gen til, at leasingtager opnår en forbedret EBIT-margin, er derved, at renteomkostningerne tilknyttet 

leasingforpligtelsen ikke er medtaget herunder. Men som Ryttersgaard påpeger, er en virksomheds 

opgave at betale udbytte til sine aktionærer, hvorved jo længere væk et nøgletal bevæger sig fra bund-

linje, desto dårligere er det til at måle virksomhedens evne til at drive forretning (bilag 23, l. 770). Til 

trods for dette er EBITDA fortsat et nøgletal, som flere fokuserer på, men som Ryttersgaard supplerer 

i forlængelse heraf, er hensigten med nøgletallet blevet dårligere (bilag 23, l. 773). Dette skyldes 

primært, at fokusset på EBITDA drives af DCF-modellen, hvor alt over EBITDA har likviditetsef-

fekt, mens posterne under EBITDA er afskrivninger og har derfor ingen påvirkning på likviditeten 

(bilag 23, l. 775). Der er derved sket en skævvridning i forståelsen af EBITDA i og med, at leasing-

ydelserne efter IFRS 16 behandles som afskrivninger.  

10.6 Opsummering af effekten på leasingtagers finansielle stilling 

Det kan hermed konstateres, at implementeringen af IFRS 16 har en signifikant indvirkning på lea-

singtagers finansielle stilling. Dette skyldes elimineringen af klassifikationsbestemmelserne, hvorfor 

leasingtager skal indregne størstedelen af sine leasingkontrakter. Denne indregning bevirker til, at 

leasingtagers balancesum forøges i kraft af indregningen af right-of-use aktivet samt leasingforplig-

telsen. Balancesummen stiger derved tilsvarende størrelsen på right-of-use aktivet ved den efterføl-

gende måling. Derudover kan det konstateres, at indregningen af variable leasingydelser bevirker til 

i højere grad at afspejle leasingtagers kapitalapparat, samt de økonomiske forhold i salgstransaktionen 

medhensyn til opgørelsen af salgsprovenuet.   
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Resultatopgørelsen påvirkes ligeledes af leasingkontraktens indregning. Dette skyldes, at leasing-

ydelsen under IFRS 16 skal opdeles i afskrivninger og renteomkostninger. Leasingtager vil derved 

under IFRS 16 opnå en højere EBITDA og EBIT, hvorigennem driftsresultatet vil blive forbedret. 

Ydermere vil leasingtager under IFRS 16 opnå et front-load af sine leasingomkostninger, hvorved 

leasingkontrakten vil have en negativ indvirkning på årets resultat i begyndelsen af leasingperioden. 

I kraft af de finansielle omkostninger tilknyttet leasingforpligtelsen påvirkes leasingtagers rentabilitet 

desuden ugunstigt af IFRS 16. Derudover påvirkes resultatopgørelsen forskelligt af gevinsten ved de 

to leasingstandarder. Til forskel fra operationel leasing fordeles gevinsten, som følge af modregnin-

gen i right-of-use aktivet, over hele leasingperioden i resultatopgørelsen i form af lavere afskrivnin-

ger. Til trods for dette kan det konstateres, at den samlede påvirkning af resultatopgørelsen er uændret 

som følge af implementeringen.  

Endvidere ændres præsentationen af pengestrømsopgørelsen som følge af klassifikationsbestemmel-

sernes eliminering. Dette skyldes, at leasingydelsen efter IFRS 16 til forskel fra operationel leasing 

skal præsenteres som pengestrømme fra finansieringsaktiviteten. Under IAS 17 blev disse præsente-

ret under driftsaktiviteten. Implementeringen har derved en positiv indvirkning på driftsaktiviteten 

og en negativ indvirkning på finansieringsaktiviteten. IFRS 16 har imidlertid ikke indflydelse på op-

gørelsen af pengestrømmen, hvorfor likvider ultimo udgør DKK 22.300 tusinde under begge standar-

der.   

11 Regnskabsfleksibilitet ved IFRS 16 

Leasingtagers finansielle stilling afhænger af anvendt regnskabspraksis samt regnskabsmæssige 

skøn (Petersen et al., 2017, s. 465). Som det fremgår af afsnit  

8 Regnskabsmæssige skøn, er fokusset for regnskabsaflæggelsen gået væk fra et forsigtighedsprincip 

til i højere grad at anvende et markedsprincip. Derved som erkendt indledningsvist, er der en vis grad 

af regnskabsfleksibilitet i forbindelse med regnskabsreguleringen, hvilket ligeledes er tilfældet med 

IFRS 16. 
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11.1 Undtagelser for indregning 

11.1.1 Undtagelsesreglerne ved første indregning 

Som beskrevet i afsnit 7.7.1.1 Undtagelser til den første indregning, indeholder IFRS 16 to undtagel-

ser ved første indregning vedrørende short-term og low-value leasingkontrakter. Leasingtager har 

derved mulighed for at have off-balance forpligtelser, såfremt kontrakten opfylder betingelserne her-

for. I kraft af, at den fastsatte beløbsgrænse i IFRS 16 er standarddrevet, og regnskabsaflæggelsen 

sker med udgangspunkt i et generelt væsentlighedsniveau, kan leasingtager, som Ryttersgaard påpe-

ger, anvende et højere væsentlighedsniveau (bilag 23, l. 867). Leasingtager kan som følge heraf und-

lade indregning af kontrakter, der overstiger den fastlagte grænse på $5.000. Bestemmelserne vedrø-

rende low-value leasingkontrakter anses dermed for at medgive leasingtager en vis grad af regnskabs-

fleksibilitet. 

Undtagelsesreglen for short-term kontrakter giver omvendt ikke leasinggiver samme grad af fleksi-

bilitet som for low-value kontrakter. Dette skyldes, at som Gustavsen påpeger, øges leasingtagers 

risiko, såfremt leasingperioden reduceres, hvorigennem leasingydelsen vil forventes at stige (bilag 

23, l. 177). Derved vil leasingtager ikke kunne konstruere sig ud af at indregne aktivet på balancen, 

medmindre at det medfører nogle reelle økonomiske konsekvenser.  

11.1.2 Variable leasingydelser 

Ud over de to undtagelsesregler ved første indregning skal leasingtager undtagelsesvis ikke indregne 

variable leasingydelser, der ikke afhænger af en rate eller et indeks, ved estimeringen af leasingfor-

pligtelsen. Leasingtager kan derved, som det påpeges af Ryttersgaard, undgå at aktivere sine leasing-

kontrakter ved at gøre betalingen variabel (bilag 23, l. 697). Men som Gustavsen påpeger i tilknytning 

hertil, betyder dette, at leasinggiver deltager i leasingtagers driftsrisiko, hvilket leasinggiver forventes 

at kræve en betaling for (bilag 23, l. 168). Derved skal det medføre nogle reelle økonomiske konse-

kvenser for leasingtager som ved short-term leasingkontrakter før, at det antages, at leasingtager kan 

undgå at få leasingkontrakterne i bøgerne. Men som Gustavsen udtaler, anses IFRS 16 for at være 

tilstrækkelig principbaseret, hvorved det vil være vanskeligt for leasingtager at omgå hensigten med 

standarden (bilag 23, l. 329). 
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11.2 Sammensatte kontrakter 

Med implementeringen af IFRS 16 elimineres klassifikationsbestemmelserne vedrørende operationel 

og finansiel leasing. Derved fjernes leasingtagers regnskabsfleksibilitet herved. Men med IFRS 16 

har leasingtager mulighed for at opdele leasingkontrakten, således at det udelukkende er brugsretten 

til aktivet, der indregnes og ikke øvrige elementer, herunder service. Leasingtager kan imidlertid und-

tagelsesvis undlade at foretage denne opdeling. Efter IFRS 16 skal leasingtager ikke aktivere service-

aftaler. Leasingtager kan derfor have et ønske i at udelukke eller medtage serviceomkostningerne i 

leasingforpligtelsen afhængigt af, hvor meget leasingtager ønsker at have på balancen, samt hvor høj 

EBITDA de foretrækker. Der anses derved for at være en vis grad af regnskabsfleksibilitet vedrørende 

bestemmelserne omkring sammensatte kontrakter.  

Vedrørende klassifikationen af serviceaftaler anses der imidlertid ikke for at være nogen grad af regn-

skabsfleksibilitet. Som det fremgår af afsnit 7.2 Identifikation af kontrakter ved IFRS 16, skyldes 

dette, at IFRS 16 indeholder en skarp opdeling mellem, hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt 

eller en serviceaftale. Som Steffensen udtaler, anser han ligeledes ikke bestemmelserne vedrørende 

serviceaftaler for at medgive leasingtager en grad af fleksibilitet (bilag 23, l. 485). 

11.3 Anvendelsen af regnskabsmæssige skøn 

Som konsekvens af IASB’s skifte til at følge et markedsprincip fremfor et forsigtighedsprincip har 

regnskabsmæssige skøn fået en mere central betydning i regnskabsaflæggelsen, hvorved leasingtager 

har opnået en større fleksibilitet end under IAS 17. 

11.3.1 Leasingperioden 

Estimeringen af leasingforpligtelsen er direkte afhængig af leasingperioden. Dette skyldes, som 

nævnt i afsnit 7.7.3.1 Første måling af leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16, at forpligtelsen måles til 

nutidsværdien af leasingydelserne hen over leasingperioden. Ved fastlæggelsen af leasingperioden 

skal leasingtager udover den uopsigelige periode tage højde for eventuelle optioner. Ved udnyttelsen 

af disse optioner er der en del skøn. Som Gustavsen påpeger, er der en del udfordringer ved vurde-

ringen af udnyttelsen, idet det er vanskeligt at foretage et kvalificeret skøn, når leasingperioden løber 

over en lang tidshorisont (bilag 23, l. 261).  



Side 96 af 216 

Ydermere i kraft af det øget revurderingsaspekt er der i fastlæggelsen af leasingperioden indarbejdet 

et større skøn. Dette begrundes i, at leasingtager ved den efterfølgende måling skal revurdere udnyt-

telsen af forlængelses- og opsigelsesoptioner, når en begivenhed under leasingtagers kontrol indtræf-

fer. Derudover skal leasingtager skønne over restværdigarantien, herunder hvorvidt denne skal beta-

les. Ændres de forventede leasingydelser som følge heraf, skal leasingtager desuden opdatere diskon-

teringsfaktoren, der anvendes til tilbagediskonteringen af leasingydelserne. Ved opdateringen af dis-

konteringsfaktoren indbygges ligeledes en øget anvendelse af skøn i regnskabsaflæggelsen. Dette 

skyldes, at diskonteringsfaktoren skal estimeres på baggrund af den interne lånerente eller virksom-

hedens marginale lånerente. Ved den marginale lånerente er der indbygget et skøn, idet denne rente 

skal estimeres af leasingtager. Leasingtager har dermed som konsekvens af de løbende revurderinger 

flere faktorer, der skønnes over. I tilknytning hertil påpeger Granholm-Leth, at den øgede anvendelse 

af skøn bevirker til, at regnskabsaflægger i højere grad har mulighed for at manipulere med regnska-

bet (bilag 23, l. 930). I denne forbindelse udtaler Weinreich, at ” det er alfa omega, at man har en 

ledelse, som forstår sit ansvar, når de aflægger regnskabet og derfor også agerer på de ting, de har 

lagt ind, som er grundlaget for forudsætningerne” (bilag 23, l. 1344). Derved har ledelsens etik i 

forbindelse med regnskabsaflæggelsen en større vigtighed i kraft af den øgede anvendelse af regn-

skabsmæssige skøn, herunder ved den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16. 

11.4 Opsummering af regnskabsfleksibilitet ved IFRS 16 

Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16 anses for at være tilstrækkelig principbaseret, 

hvorpå det anses som værende vanskeligt for leasingtager at omgå hensigten med IFRS 16. Det kan 

imidlertid konstateres, at IFRS 16 indeholder en vis grad af regnskabsfleksibilitet, hvilket primært 

skyldes den øgede anvendelse af skøn. 

12 Indvirkningen på det retvisende billede 

Som beskrevet i afsnit 3 Det retvisende billede, forudsætter det retvisende billede en troværdig præ-

sentation og en regnskabsmæssig behandling, der følger IASB-begrebsrammen. Derved afhænger det 

retvisende billede af to grundlæggende kvalitative karakteristika: relevans og troværdig præsentation. 

Disse underbygges af fire supplerende kvalitative egenskaber: sammenlignelighed, verificérbarhed, 

rettidighed og forståelighed, der er med til at øge anvendeligheden af regnskabsinformationen. 
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12.1 Relevans og troværdig præsentation 

12.1.1 Identifikationen af en leasingkontrakt 

12.1.1.1 Klassifikationsbestemmelserne 

Med den nye leasingstandard elimineres klassifikationsbestemmelserne, hvorved alle leasingkontrak-

ter med enkelte undtagelser skal indregnes. På denne måde er det væsentligste kritikpunkt ved IAS 

17 fjernet. Mens sale-and-leaseback transaktioner i overvejende grad blev klassificeret som operati-

onel leasing, har implementeringen af IFRS 16 bevirket til, at leasingtager ikke længere har off-ba-

lance forpligtelser. Leasingtager vil derved i højere grad få afspejlet sit kapitalapparat, hvilket anses 

for at medgive en mere troværdig præsentation end under IAS 17. 

Dette ses ligeledes i forlængelse af, at identifikationen af en leasingkontrakt under IFRS 16 afhænger 

af, at der identificeres et right-of-use aktiv fremfor de økonomiske elementer i kontrakten. Derved 

anses IFRS 16 for at tilføje mere relevant information i kraft af, at der tilføjes mere klarhed omkring 

leasing, der hovedsageligt vil blive behandlet homogent. I den forbindelse anses IFRS 16 for at skabe 

en øget fuldstændighed samt neutralitet ved indregningen til forskel fra IAS 17. Som Gustavsen ud-

taler, har der været udfordringer med fuldstændigheden af regnskabet under IAS 17 i og med, at nogle 

leasingtagere i forbindelse med indregningen opdagede leasingkontrakter, der førhen ikke fremgik af 

noterne (bilag 23, l. 41). Indregningen af størstedelen af leasingtagers kontrakter anses derved for at 

øge fuldstændigheden af den finansielle stilling.  

Ryttersgaard er omvendt skeptisk overfor, at leasingtager skal indregne størstedelen af sine kontrakter 

(bilag 23, l. 842). I den forbindelse vil Ryttersgaard gerne øge den tidsmæssige grænse for short-term 

kontrakter (bilag 23, l. 865). Men omvendt vil en højere tidsgrænse medføre, at flere leasingtagere 

undgår at skulle indregne sine kontrakter. På samme måde vil regnskabet ikke kunne anses for at 

være fuldstændigt i kraft af, at leasingtager vil have off-balance forpligtelser, hvilket IASB gerne 

ville undgå med udarbejdelsen af den nye standard. 

12.1.1.2 Salgstransaktionen ved sale-and-leaseback 

Som følge af elimineringen af klassifikationsbestemmelserne afhænger den regnskabsmæssige be-

handling af sale-and-leaseback transaktionen under IFRS 16 af, hvorvidt der er sket et salg i henhold 

til IFRS 15. Det øget fokus på salgstransaktionen fremfor leaseback transaktionen anses for at være 
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relevant. Dette skyldes, at det anses for at have nytteværdi for regnskabsbrugeren, at der er tale om 

et salg før transaktionen behandles regnskabsmæssigt herefter.  

12.1.2 Regnskabsmæssig behandling 

12.1.2.1 Undtagelsesreglerne ved første indregning 

Implementeringen har medført to undtagelsesregler vedrørende short-term og low-value leasingkon-

trakter. Som konsekvens heraf kan leasingtager, når kontrakten opfylder betingelser herfor, undlade 

at indregne disse i balancen og i stedet omkostningsføre dem i resultatopgørelsen. Derved strider 

undtagelsesreglerne imod IASB’s formål om at indarbejde flere oplysninger i virksomhedens finan-

sielle stilling. Men som Ryttersgaard påpeger, har IASB medtaget disse undtagelsesregler for at be-

grænse kompleksiteten, samtidig med, at undtagelserne ikke anses for at være væsentlige for regn-

skabsbrugerens beslutningstagning (bilag 23, l. 836). Undtagelsesreglerne anses derfor ikke for at 

medvirke til en væsentlig forringelse af informationsværdien i forhold til IAS 17, hvor indregning af 

operationel leasing blev undladt, samt oplysningskravene herom var af begrænset karakter. 

12.1.2.2 Sammensatte kontrakter 

Ved IFRS 16 er der kommet et større fokus på, hvorvidt kontrakten omhandler leasing eller øvrige 

elementer, herunder serviceydelser. Udgangspunktet er, at leasingtager skal opdele leasingkontrak-

ten, således at det udelukkende er brugsretten samt forpligtelsen til aktivet, der indregnes. Leasingta-

ger kan derimod undtagelsesvis undlade at foretage denne opdeling. Denne undtagelse begrænser 

imidlertid kvaliteten af relevant og troværdig information. Dette skyldes, at regnskabsbrugeren ikke 

er i stand til at vurdere, hvorvidt der i de indregnede værdier er medtaget ikke-leasingelementer. 

Derudover medvirker undtagelsen til en øget risiko for overvurdering, såfremt serviceydelser og ikke-

leasingelementer medtages i leasingforpligtelsen. Derved skabes der en inkonsistens og uklarhed i 

relation til leasingdefinitionen. I kraft af, at kontrakterne som udgangspunkt skal opdeles, skabes der 

imidlertid en forudsætning for en relevant og troværdig præsentation af leasing og øvrige elementer. 

Opdeler leasingtager sammensatte kontrakter, skal de allokeres ud fra stand-alone-priser, eller en 

estimering heraf, hvis de særskilte priser ikke er oplyst. Allokeringen af de enkelte aktivers priser 

danner en forudsætning for, at aftalen præsenterer substansen, hvilket ligeledes ville være tilfældet, 

såfremt kontrakten var indgået som separate aftaler. Denne behandling anses derved for at medgive 

til en troværdig præsentation af leasingtagers finansielle stilling. 
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12.1.2.3 Leasingydelserne 

Estimeringen af leasingforpligtelsen sker med afsæt i leasingydelserne. Forbrugs- og omsætningsba-

serede ydelser er undladt i estimeringsgrundlaget som følge af måleusikkerhed. Dette bevirker til, at 

det udelukkende er troværdig information, som indregnes og derved ikke forhold, der er baseret på 

forventninger. Derudover anses bestemmelserne vedrørende leasingydelserne for at skabe en vis grad 

af sikkerhed omkring målingen af right-of-use aktivet samt leasingforpligtelsen.  

Imidlertid anses en inddragelse af variable leasingydelser, der er forbrugs- og omsætningsbaseret, for 

at være relevant. Dette skyldes, at disse ydelser anses for at have nytteværdi for regnskabsbrugeren 

som konsekvens af, at inddragelsen har en direkte indflydelse på leasingforpligtelsen. Ligeledes som 

det fremgår af det omtalte behandlingsforslag i afsnit 10.3.5 Sale-and-leaseback ifølge IFRS 16 med 

variable leasingydelser, påvirkes opgørelsen af det forholdsmæssige salgsprovenu ved sale-and-lea-

seback transaktionen af inddragelsen af de variable leasingydelser. I denne forbindelse anses salgs-

provenuet for at udtrykke en mere troværdig præsentation af de økonomiske omstændigheder ved 

inddragelsen. Dette skyldes, at salgsprovenuet opgøres som forskellen mellem provenuet, der kan 

henføres til den del af aktivet, som sælges og den regnskabsmæssige værdi af den del af aktivet, der 

sælges. Provenuet samt den regnskabsmæssige værdi reduceres som følge af medtagelse af de vari-

able ydelser, hvorigennem realiteten bag transaktionen i højere grad anses for at være afspejlet. 

12.1.2.4 Leasingperioden 

Ved fastlæggelsen af leasingperioden skal leasingtager i den uopsigelige leasingperiode medtage op-

sigelses- og forlængelsesoptioner. Udnyttes optionerne ikke, kan de ikke betragtes for at udgøre en 

forpligtelse, hvorfor de udelukkende skal medtages, når det vurderes rimeligt sikkert, at de vil blive 

udnyttet. Medtagelsen af optionerne i fastlæggelsen af leasingperioden anses derved for at skabe en 

relevant og troværdig præsentation af de aktuelle økonomiske forhold, til trods for at der er forbundet 

usikkerhed med udnyttelsen. Dette skyldes, at inddragelsen påvirker regnskabsbrugerens vurdering 

af de fremtidige pengestrømme, samtidig med, at der skabes en reel substans i de omkostningsførte 

afskrivninger og renter.   

12.1.3 Præsentation og oplysninger 

Med IFRS 16 er der indført specifikke præsentationsbestemmelser, hvorved leasingaktivet og –for-

pligtelsen skal præsenteres særskilt i balancen. Dette giver regnskabsbrugeren relevant information 
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til at vurdere risiciene tilknyttet right-of-use aktivet i sammenligning med øvrige aktiver. Dette gør 

sig ligeledes gældende for leasingforpligtelsen. Ved den regnskabsmæssige behandling af leasing er 

der en del risici tilknyttet opgørelsen af de indregnede regnskabsposter, hvorfor den særskilte præ-

sentation anses for at være relevant og medvirke til en troværdig præsentation. 

Derudover som konsekvens af, at leasingkontrakten medfører et right-of-use aktiv og en dertilhørende 

rentebærende gæld som udtryk for finansieringen, præsenteres de tilknyttede leasingomkostninger 

som afskrivninger og renter. Dette anses for at skabe en relevant og troværdig kontinuitet til de ind-

regnede værdier i sammenholdelse med øvrige aktiver og forpligtelser. Som det fremgår af nøgletals-

analysen i afsnit 10.5 Nøgletalsanalyse påvirkes leasingtagers rentabilitet, således at den i højere grad 

illustrerer de reelle økonomiske forhold. Præsentationen af leasingkontrakterne anses dermed for at 

medgive til en troværdig præsentation af leasingtagers finansielle stilling. 

Endvidere har implementeringen bevirket til yderligere oplysningskrav, hvilket navneligt relaterer 

sig til den øgede anvendelse af skøn. Kravet vedrørende de supplerende oplysninger anses i særde-

leshed for at medvirke til, at der medtages relevant information i noterne, end hvis der udelukkende 

var opstillet minimumsbestemmelser. 

12.2 Sammenlignelighed 

12.2.1 Balancen 

Elimineringen af klassifikationsbestemmelserne bevirker til, at leasingtager skal indregne størstede-

len af sine leasingkontrakter på balancen. I forlængelse af afsnit 6 Kritikpunkter ved IAS 17 var særligt 

den manglende sammenlignelighed et kritikpunkt til IAS 17. Ved elimineringen af klassifikationsbe-

stemmelserne vurderes det, at sammenligneligheden blandt regnskaber på tværs forbedres. Dette 

skyldes, at leasingtager under IFRS 16 i højere grad får afspejlet det kapitalapparat, som de har til 

rådighed, hvor som Gustavsen udtaler, er det ”netop et af præmisserne for, at der overhovedet er tale 

om leasing – at du har kontrollen over aktivet” (bilag 23, l. 217).  

Som konsekvens af indregningen af right-of-use aktivet skal leasingtager ligeledes indregne leasing-

forpligtelsen. Derved mister leasingtager muligheden for at have ”kæmpestore off-balance forpligtel-

ser” (bilag 23, l. 883). Ved leasing er der imidlertid fortsat en lille form for slankning af balancen, 

som Gustavsen fastslår i og med, at leasingtager ved sale-and-leaseback ikke skal indregne 100% af 
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aktivets økonomiske levetid i balancen, men udelukkende den periode, hvor leasingtager har brugs-

retten (bilag 23, l. 59). Med IFRS 16 er der derfor stadig ikke fuldstændig sammenlignelighed mellem 

virksomheder, der leaser og virksomheder, der køber sit kapitalapparat, men man er kommet et stykke 

af vejen.  

12.2.1.1 Regnskabsmæssige skøn 

Den delvis manglende sammenlignelighed er ligeledes tilfældet leasingtagerne imellem. Dette skyl-

des, at implementeringen har bevirket til, at regnskabsmæssige skøn har fået en større betydning. 

Særligt ved fastlæggelsen af leasingperioden er der indbygget et væsentligt skøn (bilag 23, l. 255). 

På denne måde er der en del forhold, som ikke nødvendigvis vil føre til en ens behandling mellem 

leasingtagerne.  

Vurderinger, herunder skøn, må dog anses for at være uundgåeligt i en principbaseret standard som 

IFRS 16, hvorfor en vis usikkerhed må antages for at være forventelig. Men som Ryttersgaard påpe-

ger, må det forventes, at principperne i IFRS 16 medgiver en vis ensartethed (bilag 23, l. 329), hvor-

igennem regnskabet vil kunne anses for at være sammenligneligt. Dette skyldes primært de øgede 

oplysningskrav for leasingtager, hvilket, som Weinreich påpeger, medfører til en større sammenlig-

nelighed leasingtagerne imellem (bilag 23, l. 1297). 

12.2.1.1.1 ISA 540(R) 

Der er sket et skifte i forhold til de regnskabsmæssige skøn som konsekvens af ajourføringen af ISA 

540. Dette skyldes, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at ledelsen beskriver de foretagne skøn. Men 

som konsekvens af ISA 540(R) skal ledelsen dokumentere de regnskabsmæssige skøn. Ajourføringen 

har derved, som Weinreich bekræfter, medført en bedre dokumentation i og med, at ”revisor nu bliver 

tvunget til at komme og efterspørge dokumentationen” (bilag 23, l. 1214).  Hvorvidt ISA 540(R) 

medfører en større sammenlignelighed, er der imidlertid usikkerhed omkring. Dette skyldes ikke 

mindst, at der stadig er stor forskel på, hvordan virksomhederne dokumenterer sine regnskabsmæs-

sige skøn (bilag 23, l. 1295).  

Omvendt har der altid været regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Derfor, 

som Steffensen påpeger, burde disse skøn altid have været dokumenteret tilstrækkeligt, for ellers har 

revisor ikke haft et tilstrækkeligt grundlag til at revidere dem (bilag 23, l. 588). Dette er Weinreich 

enig med Steffensen omkring, men påpeger dog i forlængelse heraf, at regnskabsaflæggerne er blevet 
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mere opmærksomme på sine skøn, og ISA 540 derigennem har medført et ændret mindset hos både 

revisor og regnskabsaflæggere (bilag 23, l. 1223). Denne mindset-ændring gør, at revisor i højere 

grad udfordrer ledelsen i sine aflagte skøn, hvilket må antages at medgive en større sikkerhed i og 

med, at der kommer en forbedret dokumentation omkring dem (bilag 23, l. 1445).  

Det må dermed forventes, at den forbedrede dokumentation bevirker til en bedre beskrivelse af, hvad 

virksomheden har gjort, og derigennem skabe en øget sammenlignelighed (bilag 23, l. 1297). Dette 

kræver dog, som Weinreich udtaler, at forudsætningerne vedrørende leasingkontrakterne fremgår af 

noteoplysningerne. Er dette ikke tilfældet, vil ISA 540(R) ikke have bevirket til en større gennemsig-

tighed i regnskabet (bilag 23, l. 1315), men derimod udelukkende have bevirket til, at de regnskabs-

mæssige skøn er blevet bedre (bilag 23, l. 1327). I den forbindelse udtaler Steffensen, at ”…vi kan gå 

hen og få bedre beskrivelser i regnskaberne, fordi der bliver gjort mere ud af de her skøn” (bilag 23, 

l. 591). 

12.2.1.2 Overgangsreglerne for leasingtager 

Som det fremgår af afsnit 7.10 Overgangsregler ved IFRS 16, indeholder standarden en række lem-

pelser i forbindelse med implementeringen. Disse lempelige krav anses for at mindske sammenlig-

neligheden, ikke blot i implementeringsåret, hvor sammenligningsåret efter den simplificerede model 

ikke kræves tilpasset, men også i de efterfølgende år. Dette skyldes, at leasingtager i forbindelse med 

overgangen til IFRS 16 ikke skulle justere sine eksisterende sale-and-leaseback transaktioner i for-

hold til den forholdsmæssige gevinst (bilag 23, l. 24). På den måde skabes der en inkonsistens mellem 

øvrige leasingkontrakter, indtil de hidtidige kontrakter udløber. Som Gustavsen påpeger i forlængelse 

hertil, skyldes lempelserne, at det ellers havde været for komplekst for leasingtager at overgå til IFRS 

16 (bilag 23, l. 27). 

12.2.1.3 Variable leasingydelser 

Ved IFRS 16 skal leasingydelser, der er omsætnings- eller forbrugsbaseret ikke medtages i grundlaget 

for opgørelsen af leasingforpligtelsen. Dette bevirker hermed til, som det fremgår af afsnit 7.7.3.1 

Første måling af leasingforpligtelsen ifølge IFRS 16, at leasingtager kan undlade at indregne right-

of-use aktivet samt den dertilhørende forpligtelse, såfremt kontrakten indgås til denne type leasing-
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ydelse. Denne manglende indregning anses for at mindske sammenligneligheden af leasingtagers fi-

nansielle stilling, hvilket også var en af bevæggrundene for det omtalte behandlingsforslag i afsnit 

7.8.2 Leasingforpligtelsen ved sale-and-leaseback efter IFRS 16.  

Vedtages behandlingsforslaget skal leasingtager, som det fremgår af afsnit 10.3.5 Sale-and-leaseback 

ifølge IFRS 16 med variable leasingydelser, opgøre leasingforpligtelsen på baggrund af den forven-

tede betaling af variable leasingydelser. Den regnskabsmæssige behandling heraf er der delte menin-

ger omkring, hvilket blandt andet fremgår af diverse comment letters til behandlingsforslaget.  

Der er en enorm usikkerhed, herunder skøn forbundet med estimeringen af de forventede variable 

leasingydelser. Dette skyldes i særdeleshed, at betalingen af disse ydelser afhænger af flere faktorer, 

som leasingtager ikke har kontrol over. Ser man eksempelvis på en periode med lavkonjunktur vil 

omsætningen/forbruget for de flestes vedkommende falde og omvendt, når der er højkonjunktur. Der-

ved, som Gustavsen påpeger, øges kompleksiteten af leasingstandarden, såfremt leasingtager skal 

tage højde for de variable leasingydelser (bilag 23, l. 142). Dette er the Accounting Standards Com-

mitte in Germany, ASCG enige med Gustavsen omkring (ASCG, 2021), hvilket ligeledes gælder 

EFRAG (EFRAG, 2021). 

ASCG mener, at behandlingsforslaget er for kompleks en løsning til den påtænkte forebyggelse af, 

at leasingtager kan indregne den fulde gevinst, som det fremgår af Tabel 19: Opgørelse af gevinsten 

ved IFRS 16 med variable leasingydelser (egen tilvirkning).. Dette støtter the Swedish Enterprise Ac-

counting Group, SEAG op omkring. I denne forbindelse peger de særligt på de langfristede leasing-

kontrakter (SEAG, 2021). Som Gustavsen påpeger, øges usikkerheden desto længere, leasingperio-

den er i og med, at ”det er meget svært at spå om mere end 10 år ud i fremtiden” (bilag 23, l. 265). 

Derimod mener the Norwegain Accounting Standards Board, NASB, at behandlingsforslaget medgi-

ver en større gennemsigtighed. Dette begrunder de med ved at tage højde for de variable leasingydel-

ser, der ikke afhænger af en rate eller et indeks, vil det bevirke til et mere reelt billede, der afspejler 

økonomien i transaktionen (NASB, 2021). Steffensen bakker på samme vis behandlingsforslaget op, 

hvilket skyldes, at ”man ellers bare ville kunne komme uden om den gældende limiteringsregel” (bi-

lag 23, l. 449). 

Vedtagelsen af behandlingsforslaget anses i forlængelse heraf for at medføre en større sammenligne-

lighed på tværs af regnskaber eftersom, at leasingtager ved sale-and-leaseback mister muligheden for 

at have off-balance forpligtelser. Sammenligneligheden leasingkontrakterne imellem vil derimod 
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mindskes. Dette skyldes, at leasingtager for øvrige leasingkontrakter fortsat ikke skal medtage vari-

able leasingydelser i grundlaget for leasingforpligtelsen. Derved vil der som Steffensen påpeger, ska-

bes en inkonsistens i IFRS 16, idet der er to forskellige behandlinger (bilag 23, l. 446). EFRAG er af 

samme opfattelse som Steffensen, hvor EFRAG i tilknytning hertil påpeger, at det er essentielt, at der 

indarbejdes tydelige forklaringer på årsagerne til de differentierende behandlinger (EFRAG, 2021). 

Steffensen anser dog fortsat behandlingsforslaget for at være mere retvisende, idet den reelle gevinst 

ved sale-and-leaseback transaktionen vil blive afspejlet (bilag 23, l. 448).  

12.2.1.4 Undtagelsesreglerne ved første indregning 

Med IFRS 16 er der indført undtagelsesregler vedrørende første indregning for short-term og low-

value leasingkontrakter. Disse undtagelsesregler anses for at mindske sammenligneligheden på tværs. 

Dette skyldes, at leasingtager kan undlade at indregne right-of-use aktivet samt den tilknyttede for-

pligtelse, såfremt leasingkontrakten opfylder betingelserne herfor. Leasingtager vil dermed til forskel 

fra virksomheder, der køber sit anlægsaktiv ikke have brugsretten afspejlet i balancen. Derved strider 

undtagelsesreglerne imod IASB’s formål om at indarbejde flere oplysninger i virksomhedens finan-

sielle stilling. Derudover, som Ryttersgaard påpeger, er grænsen ved low-value kontrakter standard-

drevet, hvorfor leasingtager kan sætte grænsen op, når de arbejder med et andet væsentlighedsniveau 

(bilag 23, l. 867). Dette gør, at sammenligneligheden leasingtagerne imellem mindskes. Som det 

fremgår af afsnit 7.7.1.1 Undtagelser til den første indregning, skal leasingtager derimod oplyse om-

kostningerne forbundet med året, hvilket skaber en større sammenlignelighed. Men som Granholm-

Leth påpeger, er det ikke alle virksomheder, der udspecificerer sine noteoplysninger vedrørende lea-

sing (bilag 23, l. 1135), hvilket besværliggør sammenligneligheden for regnskabsbrugeren.  

12.2.2 Resultat- og pengestrømsopgørelsen  

Ser man på resultatopgørelsen og ikke mindst pengestrømsopgørelsen, vurderes sammenlignelighe-

den på tværs af regnskaber ikke for at være forbedret. Dette skyldes opdelingen af leasingydelserne. 

Som det fremgår af afsnit 7 Regnskabsmæssige behandling af IFRS 16, skal leasingydelserne i resul-

tatopgørelsen efter IFRS 16 omkostningsføres som afskrivninger og renter, hvor de i pengestrømsop-

gørelsen skal opdeles i et rente- og afdragselement. Afdraget skal klassificeres som finansieringsak-

tivitet, mens klassifikationen af renteelementet afhænger af leasingtagers regnskabspraksis. Denne 

behandling er, som Granholm-Leth udtaler, til stor frustration for regnskabsbrugerne i og med, at der 
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er tale om en omkostning, hvor man normalt ville klassificere det som værende driftsrelateret (bilag 

23, l. 957). For øvrige virksomheder, der ikke benytter sig af leasing, vil pengestrømsopgørelsen samt 

nøgletal som EBITDA derved ikke være sammenlignelige.  

På den anden side, som Gustavsen udtaler, mister man noget sammenlignelighed på tværs af regn-

skaber, såfremt omkostningerne forbundet med leasingkontrakten skulle opdeles anderledes (bilag 

23, l. 301). Dette skyldes, at øvrige virksomheder, der køber sit anlægsaktiv fortsat, skal afskrive 

aktivet og forrente gælden. Derved ville det medføre en inkonsistens, såfremt afskrivningerne og 

forrentningen behandles forskelligt ved leasing. Som Gustavsen påpeger i forlængelse heraf, var hen-

sigten med den nye standard at øge sammenligneligheden (bilag 23, l. 234).  

12.2.2.1 Undtagelser til indregning 

Som konsekvens af, at leasingtager undtagelsesvis ikke skal aktivere de forbrugs- og omsætningsba-

serede leasingydelser, mindskes sammenligneligheden leasingtagerne imellem. Dette skyldes, at lea-

singtager til forskel fra øvrige kontrakter skal omkostningsføre de variable leasingydelser hen over 

leasingperioden. Derved som det fremgår af afsnit 7 Regnskabsmæssige behandling af IFRS 16, skal 

leasingydelserne præsenteres forskelligt. Pengestrømsopgørelsen og nøgletal som EBITDA vil der-

med ikke være sammenlignelige leasingtagerne imellem. Dette gør sig ligeledes gældende ved an-

vendelse af undtagelsesreglerne for short-term og low-value kontrakter. Men som Ryttersgaard på-

peger, skyldes disse en væsentlighedsbetragtning (bilag 23, l. 836). Den manglende sammenlignelig-

hed ved undtagelsesreglerne for første indregning anses dermed ikke for at være væsentlig for regn-

skabsbrugerens beslutningstagning. 

12.2.2.2 Salgsprovenuet ved sale-and-leaseback 

Med IFRS 16 er den regnskabsmæssige behandling af salgsprovenuet væsentligt ændret. Ved opera-

tionel leaseback afhang den regnskabsmæssige behandling herved af, hvorvidt transaktionen foregik 

på markedsvilkår. Dette mindskede sammenligneligheden leasingtagerne imellem, idet leasingtager 

enten skulle indtægts- eller omkostningsføre provenuet i salgsåret eller periodisere det henover lea-

singperioden. Under IFRS 16 skal gevinsten modregnes i leaseback aktivet, mens tabet skal omkost-

ningsføres i resultatopgørelsen, uagtet hvorvidt transaktionen sker på markedsvilkår.  
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Den regnskabsmæssige behandling af salgsprovenuet anses for at bevirke til en større sammenligne-

lighed leasingtagerne imellem. Dette skyldes, at med implementeringen af IFRS 16 er den regnskabs-

mæssige behandling konsistens uagtet transaktionsvilkårene. Derudover sikre reguleringskravene, 

når salgstransaktionen ikke sker på markedsvilkår, at opgørelsen af salgsprovenuet måles til dags-

værdi, hvilket ligeledes anses for at medføre en større sammenlignelighed. 

12.3 Verificerbarhed 

I kraft af, at leasingtager får afspejlet sit kapitalapparat i balancen anses IFRS 16 i højere grad for at 

repræsentere leasingtagers økonomiske stilling. Ved IAS 17 var et af kritikpunkterne blandt andet, at 

regnskabsbrugerne skulle korrigere de operationelle leasingkonkrater for at afspejle kontrakten i ba-

lancen. Med indregningen af forpligtelsen samt right-of-use aktivet sikres det, at regnskabsbrugerne 

har samme information til rådighed i modsætning til IAS 17. Uafhængige parter under IFRS 16 anses 

derved i højere grad for at komme til enighed omkring, at leasingtagers finansielle stilling præsenterer 

det tiltænkte. 

12.3.1 Salgsprovenuet ved sale-and-leaseback 

Provenuet ved sale-and-leaseback skal i kraft af implementeringen opgøres som den forholdsmæssige 

andel, der sælges til leasinggiver. Som Steffensen påpeger i tilknytning hertil, har leasingtager førhen 

været vant til at indregne den fulde gevinst, hvilket de fleste regnskabsbruger forventes at synes in-

tuitivt er rigtigt, da aktivet er solgt (bilag 23, l. 361). Uafhængige parter under IFRS 16 forventes 

derved ikke at komme til enighed omkring opgørelsen af gevinsten. Dette ses ligeledes i forlængelse 

af den øgede kompleksitet og derved mindskede forståelse ved opgørelsen. Som Steffensen udtaler, 

er IFRS 16 ”blevet så kompleks, at selv regnskabsfolk har svært ved at forstå den” (bilag 23, l. 512). 

12.4 Rettidighed 

Som det kunne konstateres fra den komparative analyse, er der med IFRS 16 kommet et større revur-

deringsaspekt. Med den løbende revurdering af eksisterende kontrakter stiller IFRS 16 større krav til 

leasingtager om at komme med informationen rettidigt. Det følger imidlertid af IFRS 16, at leasing-

tager udelukkende skal revurdere udnyttelsen af optioner, når der indtræffer en begivenhed, som lea-

singtager har kontrol over. Som konsekvens heraf risikerer leasingtager at have nogle leasingforplig-
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telser indregnet, der ikke reelt afspejler de bedste skøn over leasingperioden. I forlængelse hertil på-

peger Gustavsen, at IASB selv har udtalt, at det ville være mest korrekt at revurdere leasingperioden 

hele tiden. Dette ville imidlertid være for byrdefuldt, hvorfor IASB som konsekvens heraf har beslut-

tet, at når nogle virksomheder ikke skal revurdere leasingperioden løbende, så er der ingen, der må, 

hvilket er for at bevare sammenligneligheden (bilag 23, l. 272). Dette synes Gustavsen er en uheldig 

afgrænsning (bilag 23, l. 277), og foretræk derfor i højere grad det første udkast (bilag 23, l. 280). 

Ved det første udkast skulle leasingtager opgøre leasingperioden ud fra det bedste skøn og revurdere 

dem ved den efterfølgende måling (bilag 23, l. 281). Derved ville leasingtager i højere grad få afspej-

let den reelle leasingforpligtelse. Gustavsen er af den opfattelse, at det burde have fået forrang (bilag 

23, l. 289). Til trods herfor anses IFRS 16 alligevel for bedre at udtrykke den aktuelle situation for 

leasingtager end IAS 17. Dette skyldes, at den hidtidige leasingstandard ikke skulle revurdere lea-

singperioden efter påbegyndelsestidspunktet.   

12.5 Forståelighed 

12.5.1 Balancen 

12.5.1.1 Right-of-use aktivet 

Med implementeringen af IFRS 16 skal leasingtager indregne right-of-use aktivet i balancen som 

følge af, at der i henhold til IASB-begrebsrammen er tale om et aktiv. Forståelsen af, hvad et aktiv 

indebærer kan der imidlertid være uenighed omkring. Som det fremgår af den tilsendte mail fra Fre-

deriksen, er hun af den opfattelse, at den investerede kapital bør afspejles i balancen. Ved leasing 

investerer leasingtager derimod ikke i noget kapital til forskel fra virksomheder, der køber sit anlægs-

aktiv. Frederiksen mener derfor ikke, at brugsretten til leasingaktivet bør afspejles i balancen (bilag 

5).  

Men når IASB’s definition af et aktiv sammenholdes med definitionen af en leasingkontrakt virker 

det rationelt, at leasingkontrakten skal indregnes. Den manglende indregning var desuden et af de 

væsentligste kritikpunkter ved den hidtidige regnskabsmæssige behandling af leasing i og med, at det 

leasede kapitalapparat ikke blev afspejlet i den finansielle stilling. Som Ryttersgaard udtaler, er for-

delen ved IFRS, at den regnskabsmæssige behandling drives af nogle grundlæggende principper og 

definitioner (bilag 23, l. 711). I forlængelse hertil påpeger Ryttersgaard, at right-of-use aktivet anses 

for at opfylde definitionen for et aktiv i kraft af, at leasingtager opnår nogle økonomiske fordele, 
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mens leasingtager råder over kontrollen (bilag 23, l. 716). Opfyldelsen af definitionen på et aktiv 

giver derfor anledning til, at leasingkontrakterne skal indregnes på lige vilkår som øvrige aktiver.  

I tilknytning hertil anses IFRS 16 derved for at være mere principbaseret end IAS 17, som var mere 

regelbaseret. Dette ses tydeligt af klassifikationsbestemmelser, der oplistede regler for, hvornår der 

var tale om operationel eller finansiel leasing, hvilket den regnskabsmæssige behandling afhang af. 

Principperne i IFRS 16 er mere homogene, hvori udgangspunktet er, at alle leasingkontrakter skal 

indregnes. Under IAS 17 var dette ikke tilfældet som følge af, at uagtet kontrakterne i sin økonomiske 

forstand var ens, kunne de blive klassificeret forskelligt. Den mere principbaseret tilgang i IFRS 16 

anses for at bidrage til en øget forståelse hos regnskabsbrugeren, i modsætning til den tidligere opde-

ling under IAS 17. 

12.5.1.2 Leasingforpligtelsen 

Som konsekvens af det aktiverede right-of-use aktiv skal leasingtager indregne den dertilhørende 

leasingforpligtelse. Ved leasing er den aktuelle forpligtelse afhængig af, at right-of-use aktivet stilles 

til rådighed fremadrettet, hvorfor leasingkontrakter i realiteten svarer til en gensidig bebyrdende af-

tale. Med indregningen af denne forpligtelse påpeger Ryttersgaard, at der er et mismatch ved almin-

delige gensidige bebyrdende aftaler. Dette skyldes, at denne type aftaler ikke indregnes i balancen, 

såfremt hverken betalingen eller leverancen har fundet sted (bilag 23, l. 716). ”Det var et sådan 

grundlæggende princip, og det går vi lige pludselig på kompromis imod, da vi ikke har haft modydel-

sen af at bruge bygningen, og vi har heller ikke haft betalingen endnu” (bilag 23, l. 727). På baggrund 

af dette, foretrak Ryttersgaard IAS 17 (bilag 23, l. 733).  

Leasingtager har som følge af kontraktindgåelsen forpligtet sig til at betale for brugsretten i leasing-

perioden, hvorfor det giver mening, at leasingtagers finansielle stilling skal afspejle denne forplig-

telse. Dette ses ligeledes i forlængelse af, at indregningen af right-of-use aktivet og leasingforpligtel-

sen er indbyrdes afhængige, hvorpå det anses for at være relevant, at den forventede forpligtelse 

indregnes i balancen. Til trods for, at leasingforpligtelsen ikke anses for at opfylde definitionen på en 

forpligtelse, må indregningen accepteres, idet det er en forudsætning for opfyldelsen af formålet med 

IFRS 16. 
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12.5.1.2 Sale-and-leaseback 

Som konsekvens af implementeringen skal provenuet ved salgstransaktionen til forskel fra IAS 17 

opgøres som den forholdsmæssige andel, der overgives til leasinggiver. Leasingtager vil derved under 

IFRS 16 ikke kunne indregne det fulde provenu, som var tilfældet førhen under IAS 17. Som Stef-

fensen påpeger, er opgørelsen af salgsprovenuet blevet mere kompleks i og med, at det begrænses 

(bilag 23, l. 366). I tilknytning hertil udtaler Steffensen, at ”i mit hoved er det ganske logisk den 

model, der er lavet, hvor man opgør det solgte i forhold til, hvad leasingforpligtelsen er værd” (bilag 

23, l. 364). Regnskabsbrugerne kan derimod anses for at være uforstående overfor opgørelsen i kraft 

af, at opgørelsen er regnskabsteknisk. Alligevel vurderes opgørelsen for at afspejle det reelle økono-

miske provenu, som leasingtager opnår i forbindelse med salget, hvorfor opgørelsen anses for at give 

en troværdig præsentation af det tiltænkte.  

12.5.2 Resultat- og pengestrømsopgørelsen 

Elimineringen af klassifikationsbestemmelserne medfører, at leasingtager skal indregne størstedelen 

af sine leasingkontrakter i balancen. Som Ryttersgaard udtaler, afstedkommer dette nogle afledte 

konsekvenser i resultat- og pengestrømsopgørelsen i kraft af, at almindelige driftsomkostninger re-

klassificeres til afskrivninger og renteomkostninger (bilag 23, l. 734). Dette, mener Ryttersgaard, er 

uhensigtsmæssigt, hvilket han begrunder i ” … at afskrivninger knytter sig til investeringer, der knyt-

ter sig til engangsbetalinger ud fra et pengestrømsperspektiv. Men det er jo løbende driftsomkostnin-

ger, som løbende belaster vores likviditet” (bilag 23, l. 794). Den manglende forståelse ved påvirk-

ningen af resultatopgørelsen og præsentationen af pengestrømsopgørelsen er Granholm-Leth ligele-

des enig med Ryttersgaard omkring. I tilknytning hertil udtaler Granholm-Leth, at ”det giver en for-

ståelsesmæssig skævvridning af tingene fordi, for virksomheden er det jo stadigvæk en huslejeom-

kostning” (bilag 23, l. 1069). Granholm-Leth erkender alligevel, at opdelingen med afsæt i et teoretisk 

synspunkt er forståelig, men det er ”en meget underlig eksercits” (bilag 23, l. 1072). Det anses derfor 

for at være uforståeligt for regnskabsbrugeren, at leasingtagers driftsomkostninger skal præsenteres 

som finansieringsaktivitet i pengestrømsopgørelsen. Men sammenholdes præsentationen med penge-

strømsopgørelsens klassifikationskrav i afsnit 4.2 Præsentation af pengestrømsopgørelsen, ville der 

komme et mismatch, såfremt omkostningerne blev klassificeret som driftsaktivitet, til trods for, at det 

er dét, de er. Dette skyldes, at omkostningerne i pengestrømsopgørelsen relaterer sig til leasingfor-

pligtelsen, men det er regnskabsteknisk og derigennem mere kompliceret at forstå. 
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12.5.2.1 EBITDA 

Den forståelsesmæssige skævvridning ses ligeledes i forlængelse af den manglende forståelse for 

EBITDA. Som Ryttersgaard påpeger, drives fokusset på EBITDA af DCF-modellen, hvor alt over 

EBITDA er cash bevægelser, mens alt under EBITDA er uden likviditetseffekt (bilag 23, l. 775). 

Substansen bag EBITDA er derved forsvundet lidt med IFRS 16. Det anses for at være uforståeligt 

overfor regnskabsbrugeren, at IFRS 16 medtager bevægelser, der har likviditetseffekt ind i afskriv-

ninger, der ikke påvirker likviditeten. Men som Gustavsen påpeger, havde IASB forsøgt at sammen-

lægge afskrivningerne og renterne for derved at omkostningsføre dem over EBITDA (bilag 23, l. 

296). Dette var der imidlertid ikke noget konceptuelt i, hvilket skyldes, at omkostningerne relaterer 

sig til right-of-use aktivet og leasingforpligtelsen. Det anses dermed for at være forståeligt for regn-

skabsbrugeren, at omkostningerne, der er relateret til right-of-use aktivet og leasingforpligtelsen, 

fremgår som afskrivninger og renteomkostninger. Substansen bag disse omkostninger er imidlertid 

forsvundet lidt med IFRS 16. Dette skyldes, som Ryttersgaard påpeger, at man under IFRS 16 blander 

noget, der har likviditetspåvirkning ind i afskrivninger, der ingen likviditetseffekt har (bilag 23, l. 

797).  

12.6 Opsummering på indvirkningen af det retvisende billede 

Det kan hermed konstateres, at leasingtager som følge af implementeringen i højere grad vil få af-

spejlet sit kapitalapparat, hvorigennem leasingtagers finansielle stilling vil udtrykke en mere trovær-

dig præsentation end ved IAS 17. Dette skyldes primært, at indregningen af leasingforpligtelsen be-

virker til en øget fuldstændighed. I tilknytning hertil anses det for at være relevant, at right-of-use 

aktivet samt den dertilhørende forpligtelse bliver afspejlet i den finansielle stilling. Indregningen vil 

ligeledes bevirke til en øget sammenlignelighed på balancen.  

Derimod mindskes sammenligneligheden på resultatopgørelsen. Dette skyldes, at leasingtagers drifts-

omkostninger skal opdeles i afskrivninger og renter til forskel fra øvrige virksomheder, der skal om-

kostningsføre sine driftsomkostninger før EBITDA. Opdelingen af leasingydelserne skaber endvidere 

en uforståelighed for regnskabsbrugeren i forhold til resultat- og pengestrømsopgørelsen. Dette skyl-

des, at med IFRS 16 skal leasingtager klassificere sine huslejeomkostninger under finansieringsakti-

viteten. Samtidig medfører implementeringen en skævvridning af forståelsen af EBITDA, idet IFRS 

16 medtager bevægelser, der har likviditetseffekt ind i afskrivninger. 
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Generelt er den regnskabsmæssige behandling af leasing blevet mere kompleks med IFRS 16. Opgø-

relsen af salgsprovenuet ved sale-and-leaseback transaktionen er blevet mere kompleks, hvilket van-

skeliggør regnskabsburgeren forståelse herfor. Omvendt anses provenuet i højere grad for at afspejle 

den reelle økonomiske fortjeneste, som leasingtager opnår i forbindelse med salget.  
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13 Konklusion 

Det retvisende billede forudsætter en troværdig præsentation og en regnskabsmæssig behandling, der 

følger IASB-begrebsrammen. Som konsekvens heraf afhænger det retvisende billede af to grundlæg-

gende kvalitative karakteristika: relevans og troværdig præsentation. Disse understøttes af fire sup-

plerende kvalitative egenskaber: sammenlignelighed, verificérbarhed, rettidighed og forståelighed, 

der er med til at øge anvendeligheden af regnskabsinformationen. 

Den komparative analyse viste, at den afgørende forskel ved de to leasingstandarder er elimineringen 

af klassifikationsbestemmelserne efter IAS 17. Som konsekvens af denne eliminering skal størstede-

len af leasingtagers kontrakter aktiveres på balancen. Leasingtager får derved som følge af IFRS 16 i 

højere grad afspejlet sit kapitalapparat i den finansielle stilling, hvilket medfører en mere troværdig 

præsentation end under IAS 17. På samme måde skaber IFRS 16 en øget fuldstændighed samt neu-

tralitet ved indregningen til forskel fra IAS 17. Dette skyldes, at identifikationen af en leasingkontrakt 

afhænger af, at der identificeres et right-of-use aktiv, fremfor de økonomiske omstændigheder i lea-

singkontrakten.  

Klassifikationsbestemmelsernes eliminering påvirker på samme vis den regnskabsmæssige behand-

ling af sale-and-leaseback transaktioner. Dette skyldes, at den regnskabsmæssige behandling ikke 

længere fokuserer på leaseback transaktionen, men derimod salgstransaktionen. Den regnskabsmæs-

sige behandling af sale-and-leaseback afhænger dermed af, hvorvidt der er tale om et salg i overens-

stemmelse med IFRS 15, og ikke hvorvidt alle væsentlige risici er overgået til leasingtager. Derud-

over påvirkes opgørelsen af salgsprovenuet som konsekvens af implementeringen, hvilket skyldes, 

at leasingtager i henhold til IFRS 16 skal opgøre salgsprovenuet til den forholdsmæssige andel, der 

sælges til leasinggiver. Provenuet afspejler derved i højere grad de reelle økonomiske forhold, der er 

forbundet med sale-and-leaseback transaktionen end tilfældet var med IAS 17. I tilknytning hertil er 

den regnskabsmæssige behandling af salgsprovenuet blevet konsekvent, idet den ikke som ved ope-

rationel leaseback afhænger af, hvorvidt transaktionen foregår på markedsvilkår, hvilket skaber en 

større sammenlignelighed leasingtagerne imellem. På samme måde sikre reguleringskravene i IFRS 

16, at opgørelsen af salgsprovenuet sker til dagsværdi, hvilket ligeledes øger sammenligneligheden 

leasingtagerne imellem. 
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Som konsekvens af implementeringen påvirkes leaseback aktivet. Dette skyldes, at leasingtager efter 

IFRS 16 skal indregne aktivet til den andel af den regnskabsmæssige værdi, som leasingtager bibe-

holder. Derudover skal leasingtager som konsekvens af IFRS 16 kreditere den forholdsmæssige ge-

vinst i right-of-use aktivet. På denne måde udtrykker right-of-use aktivet udelukkende leasingtagers 

brugsret til aktivet, hvilket ikke var tilfældet under IAS 17 ved finansiel leasing.  Opgørelsen af salgs-

provenuet samt modregningen af gevinsten i leaseback aktivet medgiver en mere troværdig præsen-

tation af de reelle økonomiske omstændigheder ved transaktionen. Omvendt er opgørelsen af salgs-

provenuet blevet kompleks. Som konsekvens heraf er regnskabsbrugerens forståelse af den regn-

skabsmæssige behandling mindsket. Dette skyldes i særdeleshed, at leasingtager under IAS 17 kunne 

indregne det fulde salgsprovenu.  

Ved IFRS 16 skal leasingtager ikke medtage variable leasingydelser i grundlaget for leasingforplig-

telsen. Der er imidlertid et behandlingsforslag i gang vedrørende dette for sale-and-leaseback trans-

aktioner. Analysen viste, at leasingtager i højere grad får afspejlet sit kapitalapparat, såfremt disse 

medtages, hvilket forbedrer sammenligneligheden. På samme måde afspejles de økonomiske om-

stændigheder i transaktionen bedre, når de variable leasingydelser medtages. Det giver dermed et 

mere troværdigt billede af leasingtagers finansielle stilling at medtage de variable leasingydelser i 

grundlaget for leasingforpligtelsen. 

Analysen viste, at leasingtagers resultatopgørelse påvirkes negativ af implementeringen, hvilket skyl-

des, at rentebetalingerne af den indregnede leasingforpligtelse medfører et front-load. Den samlede 

resultatpåvirkning er omvendt homogen mellem de to leasingstandarder. Dette skyldes, at det ude-

lukkende er fordelingen af leasingydelsen og salgsprovenuet, der er ændret og ikke de aktuelle beløb.  

Præsentationen af pengestrømsopgørelsen påvirkes af implementeringen, idet leasingtager under 

IFRS 16 skal opdele leasingydelserne i renter og afdrag. Afdraget skal præsenteres under finansie-

ringsaktiviteten, hvor renteelementets præsentation afhænger af leasingtagers regnskabspraksis her-

for. Under IAS 17 blev leasingydelserne præsenteret under driftsaktiviteten. Leasingtagers driftsak-

tivitet forbedres dermed som konsekvens af implementeringen, mens finansieringsaktiviteten forvær-

res.  

Opdelingen af leasingydelserne påvirker desuden resultatopgørelsen, idet leasingtager under IFRS 16 

skal bogføre leasingydelserne som afskrivninger på right-of-use aktivet og finansielle omkostninger 

på leasingforpligtelsen. Disse bogføres efter EBITDA. Ved IAS 17 blev leasingydelserne bogført 
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som andre eksterne omkostninger før EBITDA. Leasingtagers EBITDA forbedres derfor som konse-

kvens af implementeringen. IFRS 16 medfører imidlertid en skævvridning af forståelsen af EBITDA, 

som skyldes, at fokusset på EBITDA drives af DCF-modellen, hvor alt før EBITDA har likviditets-

effekt, mens posterne efter EBITDA er afskrivninger, og er derved uden likviditetseffekt. I kraft af, 

at IFRS 16 medtager bevægelser, der har likviditetseffekt ind i afskrivningerne, mindskes regnskabs-

brugerens forståelse for den regnskabsmæssige behandling. Denne opdeling mindsker på samme 

måde sammenligneligheden af resultat- og pengestrømsopgørelsen mellem regnskaber på tværs.  

Yderligere øges leasingtagers balancesum som konsekvens af, at alle leasingkontrakter med enkelte 

undtagelser skal indregnes. Dette skaber en større sammenlignelighed af regnskaber på tværs, idet 

leasingtager i højere grad får afspejlet kapitalapparatet. 

Som konsekvens af ændringen i den finansielle stilling påvirkes rentabiliteten. Nøgletalsanalysen vi-

ste, at leasingtagers rentabilitet påvirkes ugunstigt af IFRS 16 som konsekvens af den indregnede 

leasingforpligtelse. Stigningen i de finansielle omkostninger bevirker dermed til en reduktion i 

SPREAD, hvorved ROE forværres. Omvendt forbedres leasingtagers forrentning af driftskapitalen 

som konsekvens af indregningen af leasingforpligtelsen. Dette skaber på samme måde som ved 

EBITDA en forståelsesmæssig skævvridning, idet leasingydelserne for leasingtager anses for at være 

driftsomkostninger, men skal ikke behandles herefter.  

Den komparative analyse viste derudover, at implementeringen medfører et større revurderings-

aspekt, hvor leasingforpligtelsen, -perioden samt diskonteringsfaktoren løbende skal revurderes. Med 

den løbende revurdering stilles der et større krav til, at leasingtager kommer med informationerne 

rettidigt under IFRS 16 end tilfældet var ved IAS 17. Den løbende revurdering medvirker imidlertid 

til en øgede anvendelse af skøn i og med, at leasingtager skal skønne over flere elementer end ved 

IAS 17. Det øget fokus på regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen medfører 

til en vis grad af regnskabsfleksibilitet. På den anden side er IFRS 16 en principbaserede standard, 

hvilket vanskeliggør muligheden for leasingtager til at omgå hensigten med den regnskabsmæssige 

behandling.  

I forlængelse af den øgede anvendelse af skøn anses ISA 540(R) som konsekvens af dokumentati-

onskravet for at medføre til en større gennemsigtighed i regnskabet under den forudsætning, at den 

forbedrede dokumentation indarbejdes i noteoplysningerne. Med IFRS 16 er der generelt kommet et 

større krav til noteoplysningerne, hvilket medgiver mere relevant information omkring leasingtagers 

finansielle stilling. 
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Det kan dermed konkluderes, at IFRS 16 skaber en større sammenlignelighed, når man ser på balan-

cen. Omvendt mindskes sammenligneligheden på resultat- og pengestrømsopgørelsen. Derudover 

mindskes regnskabsbrugerens forståelse for den regnskabsmæssige behandling som følge af kom-

pleksiteten, hvilket i høj grad vedrører opgørelsen af salgsprovenuet. Den regnskabsmæssige behand-

ling af IFRS 16 medvirker derimod til en mere troværdig præsentation af leasingtagers finansielle 

stilling i kraft af, at der medtages mere relevant information. Det kan derfor med udgangspunkt i 

IASB-begrebsrammen konkluderes, at IFRS 16 anses for at give et mere retvisende billede overordnet 

set i forhold til IAS 17. Ligeledes kan det konkluderes, at IFRS 16 har haft en væsentlig konsekvens 

for den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback. Den regnskabsmæssige behandling af 

sale-and-leaseback under IFRS 16 anses ligeledes for at medgive et mere troværdigt billede af lea-

singtagers finansielle stilling. Dette skyldes, at leasingtager i højere grad får afspejlet sit kapitalappa-

rat samtidig med, at salgsprovenuet skal opgøres til den forholdsmæssige andel, der sælges til lea-

singgiver. 
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14 Perspektivering 

I afhandlingen kunne det konstateres, at der med IFRS 16 er kommet et større revurderingsaspekt, 

hvorved leasingtager skal revurdere diskonteringsfaktoren. Med IFRS 16 har diskonteringsfaktoren 

derigennem fået en større betydning end ved IAS 17. Et interessant perspektiv kunne derfor være at 

undersøge fastlæggelsen af diskonteringsfaktoren, herunder dens indvirkning på leasingtagers finan-

sielle stilling i forhold til de skøn, der foretages i forbindelse med fastlæggelsen.  

Derudover kunne det konstateres i afhandlingen, at sammenligneligheden af resultat- og penge-

strømsopgørelsen er reduceret som konsekvens af IFRS 16. Dette kunne derfor være interessant at 

undersøge, hvorledes denne skulle afspejles for at medgive en større sammenlignelighed.  



Side 117 af 216 

15 Litteraturliste 

15.1 Artikler 

Beck, J. (2020), Introduktions til ISA 540 (R) revisions af regnskabsmæssige skøn, offentliggjort d. 

1. december 2020, tilgængelig via: https://pro.karnovgroup.dk/docu-

ment/7000857879/1?frt=jon+beck+isa+540%28r%29&hide_flash=1&page=1&rank=1.  

Guba, E. G., (1990), The paradigm dialog (s. 9-27), Newbury Park: Sage Publications, Inc. 

Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S. & Lyngsø, E. (2009), Vurdering af Kvalitative Stu-

dier – VAKS, offentliggjort d. 17. september 2009, tilgængelig via: http://dasys.dk/images/VAKS-

danskversion.pdf.  

Revisionsteknisk udvalg (2020), Ajourført revisionsstandard om regnskabs-mæssige skøn giver 

mere arbejde for revisor og regnskabsaflæggere i 2020, Danske revisorer FSR, udgivet maj 2020. 

Ryttersgaard, T (2016), Hvordan kan virksomhederne arbejde med væsentlighed? – gode råd ved-

rørende væsentlighed ved regnskabsaflæggelsen, Revision og Regnskab, 2016(2). 

15.2 Bøger 

Andersen, I., (2014), Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, 5. 

udgave, 2. oplag, samfundslitteratur. 

Fedders, J., Steffensen, H. & Lassen, K. T. (2017), Årsrapport efter internationale regnskabsstan-

darder – fra dansk praksis til IFRS, 5. udgave, 1. oplag, Karnov Group Danmark A/S. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., (2015), Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk, 

3. udgave, 3. oplag, Hans Reitzels Forlag. 

Petersen, C. V., Plenborg, T. & Kinserdal, F. (2017), Financial statement analysis, Fagbokforlaget. 

Samuelsen, M., Davidsen, C. M., Sudan, S. & Parker, H. (2019), Revision i praksis, 2. udgave, 1. 

oplag, Karnov Group Danmark A/S. 

Saunders, M. N.K., Lewis, P. & Thornhill A. (2016), Research Methods for Business Students, 7. 

udgave, Pearson Education Limited. 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000857879/1?frt=jon+beck+isa+540%28r%29&hide_flash=1&page=1&rank=1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000857879/1?frt=jon+beck+isa+540%28r%29&hide_flash=1&page=1&rank=1
http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf


Side 118 af 216 

15.3 Comment letter 

ASCG, (2021), Comment letter to IASB Exposure Draft ED/2020/4 Lease Liability in a Sale and 

Leaseback, offentliggjort d. 19. marts 2021, tilgængelig via: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_let-

ters//573/573_28190_SvenMorichAccountingStandardsCommitteeofGer-

manyASCG_0_210319_CL_ASCG_IASB_ED_Leaseback.pdf.  

EFRAG (2021), Comment letter to IASB Exposure Draft ED/2020/4 Lease Liability in a Sale and 

Leaseback, offentliggjort d. 7. april 2021, tilgængelig via: https://www.efrag.org/Assets/Down-

load?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Docu-

ments%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recom-

mended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liabil-

ity%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf.  

SEAG, (2021), Comment letter to IASB Exposure Draft ED/2020/4 Lease Liability in a Sale and 

Leaseback, offentliggjort d. 25. februar 2021, tilgængelig via: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/com-

ment_letters//573/573_28138_SOFIABILDSTEINHAGBERGConfederationofSwedishEnter-

prise_0_SEAGCommentLetterED2020_4.pdf.  

NASB, (2021), Comment letter to IASB Exposure Draft ED/2020/4 Lease Liability in a Sale and 

Leaseback, offentliggjort d. 8. januar 2021, tilgængelig via: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_let-

ters//573/573_27933_SIGNEHAAKANESNorskRegnskapsStiftelse_0_Comment-

letteronED20204LeaseliabilityinasaleandleasebackfromNASB.pdf. 

15.4 Rapporter 

EFRAG (2020), Sale and leaseback with variable payments, Issues Paper, Paper 06-01, udgivet d. 

2. juli 2020, EFRAG. 

Erkl.bek, Bekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1468 om godkendte revisorers erklæringer. 

Hansen, H. Z. & Larsen, J. P. (2018), IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandar-

der, 5. udgave, 1. oplag, Deloitte, tilgængelig via: https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/ar-

ticles/ifrs.html.  

IASB (2009), Leases: Prelimary Views – discussion paper DP/2009/1, IASB, offentliggjort marts 

2009, tilgængelig via: https://www.iasplus.com/en/news/2009/March/news5100.  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28190_SvenMorichAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCG_0_210319_CL_ASCG_IASB_ED_Leaseback.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28190_SvenMorichAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCG_0_210319_CL_ASCG_IASB_ED_Leaseback.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28190_SvenMorichAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCG_0_210319_CL_ASCG_IASB_ED_Leaseback.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recommended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liability%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recommended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liability%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recommended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liability%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recommended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liability%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F2103051427061189%2F03-02%20Comment%20letter%20%20recommended%20by%20EFRAG%20TEG-%20ED%20Lease%20Liability%20in%20a%20Sale%20and%20Leaseback.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28138_SOFIABILDSTEINHAGBERGConfederationofSwedishEnterprise_0_SEAGCommentLetterED2020_4.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28138_SOFIABILDSTEINHAGBERGConfederationofSwedishEnterprise_0_SEAGCommentLetterED2020_4.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_28138_SOFIABILDSTEINHAGBERGConfederationofSwedishEnterprise_0_SEAGCommentLetterED2020_4.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_27933_SIGNEHAAKANESNorskRegnskapsStiftelse_0_CommentletteronED20204LeaseliabilityinasaleandleasebackfromNASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_27933_SIGNEHAAKANESNorskRegnskapsStiftelse_0_CommentletteronED20204LeaseliabilityinasaleandleasebackfromNASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/573/573_27933_SIGNEHAAKANESNorskRegnskapsStiftelse_0_CommentletteronED20204LeaseliabilityinasaleandleasebackfromNASB.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://www.iasplus.com/en/news/2009/March/news5100


Side 119 af 216 

IASB (2018), Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS, tilgængelig via: 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/.  

IASB (2020), Lease Liability in a Sale and Leaseback – exposure draft ED/2020/4, IASB, offent-

liggjort november 2020, tilgængelig via: https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lease-liabi-

lity/ed-lease-liability-in-a-sale-or-leaseback.pdf?la=en. 

Steffensen, H., Lassen, K., T. & Albrecht, S. (2018), En overskuelig introduktion til IFRS 16-stan-

darden, offentliggjort i april 2018, PwC. 

Steffensen, H., Lassen, K., T., Fedders, J. & Albrecht, A, m.fl. (2020), Regnskabshåndbogen 2021, 

4.000 oplag, PwC, tilgængelig via: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/pwc-regnskabs-

haandbog-2021.pdf. 
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