
Inddata og beregning på kontraktniveau :
• Øger fleksibilitet i forbindelse med opdatering af

kontraktdata vedr. f.eks. lejerabatter, indekseringer
eller delafståelse af lejemål mv.

• Muliggør afstemning til finans og effektiv controlling
i forhold til betalinger og lejereguleringer mv.

PwC’s IFRS 16 model til håndtering af 
leasingaftaler

Inddatering af stamdata pr. kon-
trakt, herunder faste og variable
leasingydelser, leasingperiode og 
diskonteringsrente.  
Opdatering af ændring i skøn, indek-
sering og modifikationer.

Beregning af pengestrømme

På baggrund af inddata beregnes frem-
tidige pengestrømme til brug for op-
gørelsen af værdien af leasingforpligtel-
sen og det tilhørende leasingaktiv, der 
skal indregnes i balancen.

Genmåling af leasingaktiv og -forpligtelse ved fx: 
• Indekserede leasingbetalinger
• Trappeleje, lejerabatter eller lejefrie perioder
• Modifikation af leasingaftale
• Udnyttelse af forlængelses- eller opsigelsesoptioner

PwC’s IFRS 16 model

Bogførings-
grundlagInddata

Grundlag for den løbende bogføring af 
månedens afskrivninger, renteomkostninger 
og afdrag – både pr. kontrakt og samlet for 
alle kontrakter.
Grundlaget for IFRS 16 noteoplysninger til 
brug for årsregnskabet. 

Modellen er velegnet for virksomheder, der har op til 3-400 leasing-
aftaler, og som ikke ønsker en dyr systembaseret it-løsning. 

Fra 1. januar 2019 skal leasingtagere indregne deres leasingaftaler i
balancen, såfremt års- og/eller koncernregnskabet aflægges efter IFRS.

PwC har udviklet en excel-baseret IFRS 16 model, som kan anvendes, både
til vurdering af effekten af overgangen til IFRS 16, men også efterfølgende
som en permanent løsning til håndtering af leasingaftalerne. Det gælder, hvad
enten leasingaftalerne er relateret til lejemål, biler eller andre driftsmidler.

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om 
PwC’s IFRS 16  model, er du meget 
velkommen til at kontakte os. 

Casper Schjødt Hamilton 
Tlf.: 2961 5478
Mail: Casper.s.hamilton@pwc.com

I forbindelse med implementeringen af IFRS 16 kan 
PwC yderligere hjælpe med:
• Gennemgang af leasingaftaler, dataindsamling samt 

inddatering i PwC’s IFRS 16 model 
• Faglig sparring i forbindelse med de mange valg og skøn, 

der skal foretages under IFRS 16
• Opdatering af regnskabsmanual til IFRS 16 terminologi
• Undervisning i den praktiske anvendelse af IFRS 16

Genberegning af leasingaktiv og for-
pligtelse ved fx indeksering af leasing-
ydelse og udnyttelse af forlængelses-
option. 

 Overskuelig og brugervenlig excel-baseret model.

 Nem og effektiv håndtering af virksomhedens leasingaftaler.

 Generisk og fleksibel model, som kan håndtere de oftest 
forekommende ændringer og modifikationer. 

 Bogføringsgrundlag med sammenhæng til den enkelte kontrakt.

 Mulighed for tilpasning til virksomhedens specifikke behov.

 Kun et engangsbeløb for et ubegrænset antal af brugere.

Det får du med PwC’s IFRS 16 model
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