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Abstract 
 
The International Accounting Standard for leases, IAS 17 Leases, has been criticized to enable 
companies to report off-balance sheet by reporting leases as operating leases. There has long 
been discussion about the accounting of operational leases and if they represent a fair view. 
These contracts cause companies to withhold assets and liabilities from the balance sheet. From 
this issue, the IASB has created a new accounting standard, IFRS 16, which will replace the old 
accounting standard. 
 
Key features of the new standard IFRS 16 has significant changes for the lessee rather than the 
lessor, where regulation is more reminiscent of the previous regulatory framework. The lessee 
will need to report a right of use asset and a lease liability and the current breakdown of financial 
and operational leasing will therefore be dissolved. In this way, the company’s strategic 
decisions changes in financing the business. The lessor will not be affected by this change, he 
will still need to classify leases as capital or operating in accordance with the classification 
criteria corresponding to those of IAS 17. 
 
The purpose of this study is to investigate, with constructed scenarios, how the new accounting 
standard, IFRS 16 Leases, will affect corporate balance sheets together with income statements 
and, in the long run, how this affects relevant financial ratios. This is examined by our two 
research questions which seek to find the effect of the capitalization of the operating leases for 
corporate balance sheet and income statement when applying IFRS 16 as well as the impact on 
company’s financial ratios. 
 
Through our scenarios we have been able to draw conclusions that answers the study’s purpose 
and research questions. In our study, we have shown that key ratios, such as equity and leverage 
will be significantly influenced by the capitalization that IFRS 16 implies. This is based on the 
lease liability that companies need to report when applying IFRS 16. The examined financial 
ratios, profit margin, return on equity and return on assets have shown in our study to be initially 
lower when applying IFRS 16. However, we have drawn other conclusions about what happens 
over the lease period with the ratios. The key ratios will ultimately show higher returns than 
IAS 17 had shown during the same period. This conclusion is based on the reallocation of 
earnings impact, as depreciation, interest and amortization is made instead of expensing the 
lease fee. 
 
We have concluded that corporate accounting of what was previously operational leasing 
becomes more complicated when IFRS 16 is applied. Transitional options to the new standard 
has also opened opportunities for companies to provide a customized picture of the financial 
statements to stakeholders. Based on our study, we have also drawn the conclusion that the 
transition to the new standard in the long run will benefit the company’s stakeholders. In the 
current situation, stakeholders already adjust for operational leases when calculating corporate 
credit risk. The new standard means that stakeholders do not need to make these adjustments 
as the company reports a more fair picture of the financial statements. 
 
This study is hereinafter written in Swedish. 
 
 
 
 
 
Keywords: IFRS 16, IAS 17, capitalization, operating leases, valuation, transition, ratios 
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Sammanfattning 
 
Den internationella redovisningsstandarden för leasingavtal, IAS 17 Leasingavtal, har 
kritiserats för att den möjliggör för företag att redovisa utanför balansräkningen genom 
operationell leasing. Det har länge förts diskussion kring redovisningen av operationella 
leasingkontrakt och om de representerar en rättvisande bild. Operationella leasingkontrakt 
orsakar att företag undanhåller tillgångar och skulder från balansräkning. Ur denna problematik 
har IASB skapat den nya redovisningsstandard, IFRS 16 Leases, som ska ersätta den gamla 
redovisningsstandarden. 
 
Huvuddragen i den nya standarden IFRS 16 är betydande förändringar för leasetagaren snarare 
än för leasegivaren, där regleringen påminner mer om det tidigare regelverket. Leasetagaren 
kommer att behöva redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld och den nuvarande 
uppdelningen av finansiell och operationell leasing kommer därmed att upplösas. På så sätt 
ändras företagens strategiska beslut vid finansiering av verksamheten. Leasegivaren påverkas 
däremot inte av förändringen, denne kommer fortfarande att behöva klassificera leasingavtal 
som finansiella eller operationella i enlighet med klassificeringskriterier som motsvarar de i 
IAS 17. 
 
Syftet med uppsatsen är att med typfall undersöka hur den nya internationella 
redovisningsstandarden, IFRS 16 Leases, kan komma att påverka företags balans- och 
resultaträkningar och i förlängningen hur det kommer att beröra relevanta finansiella nyckeltal. 
Studiens syfte undersöks genom våra två forskningsfrågor som undersöker effekten av 
kapitalisering av de operationella leasingåtaganden för företags balans- och resultaträkning vid 
tillämpning av IFRS 16 samt påverkan på företags nyckeltal som är knutna till balans- och 
resultaträkningen av kapitaliseringen enligt IFRS 16. 
 
Med hjälp av typfallen har vi kunnat dra slutsatser som besvarar uppsatsens syfte samt 
forskningsfrågor. I vår studie har vi visat att nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad 
kommer att påverkas markant av den kapitalisering som IFRS 16 innebär och grundar sig i den 
leasingskuld som företagen behöver redovisa vid tillämpning av IFRS 16. De undersökta 
nyckeltalen vinstmarginal, räntabilitet på eget kapital samt totalt kapital, har i vår studie visats 
initialt bli lägre vid tillämpning av IFRS 16. Vi har dock dragit andra slutsatser om vad som 
händer över leasingperioden med nyckeltalen. Nyckeltalen kommer vid leasingperiodens slut 
visa högre avkastning än vad IAS 17 hade visat under samma period. Slutsatsen grundar sig i 
resultatpåverkans omfördelning då avskrivning, ränta och amortering görs istället för 
kostnadsföring av leasingavgiften. 
 
Vi har kommit fram till att företagsredovisning av det som tidigare var operationella 
leasingkontrakt blir mer komplicerad när IFRS 16 tillämpas. Övergångsbestämmelser till den 
nya standarden har även öppnat upp för företagen att ge en anpassad bild av redovisningen mot 
intressenter. Utifrån vår studie har vi också dragit slutsatsen att övergången till den nya 
standarden på lång sikt kommer gynna företagets intressenter. I dagsläget gör intressenter redan 
justeringar för företags operationella leasingåtagande vid beräkning av kreditrisk. Den nya 
standarden innebär att intressenter slipper göra justeringar då företaget redovisar en mer 
rättvisande bild av de finansiella rapporterna. 
 
 
Nyckelord: IFRS 16, IAS 17, kapitalisering, operationell leasing, värdering, 
övergångsbestämmelser, nyckeltal
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning Europeiska gemenskapen (EG) nr 
1606/2002 som utfärdades den 19 juli 2002, ska de bolag som är noterade och som är 
underställda en medlemsstats lagstiftning tillämpa de internationella redovisningsstandarderna 
vid uppförande av sin koncernredovisning. Förordningen är obligatorisk för ovan nämnda 
företag sedan 2005 och de internationella redovisningsstandarderna som ska tillämpas är 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards 
(IAS). De internationella redovisningsstandarderna utfärdas av International accounting 
standards board (IASB) (Westermark 2005, s. 9; FAR akademi 2016, s. 3). 
 
I den nuvarande standarden IAS 17 Leases framgår hur leasing ska behandlas samt vilka 
undantag som finns och standarden har antagits av Europaparlamentets och rådets förordning 
EG nr 1126/2008. IAS 17 antogs i april 2001 av IASB, tidigare hade standarden utfärdats av 
International Accounting Standards Committee (IASC) i december 1997 och som i sin tur 
ersatte IAS 17 Accounting for leases som utfärdades 1982. Under åren har IASB både antagit 
och utfärdat kompletteringar till den nuvarande standarden IAS 17 i form av SIC-15 Operating 
leases-incentives, SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 
of a Lease och IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease.  
 
I enlighet med IAS 17 ska ett leasingåtagande klassificeras antingen som operationell leasing 
eller som finansiell leasing (Henraat, Georgakopoulos, Kalantonis & Rodosthenous 2013, s. 
52). Klassificeringen av leasingkontrakt är baserad på risker och fördelar vilka är förknippade 
med ägandet av den underliggande leasade tillgången och som finns antingen hos leasegivaren 
eller hos leasetagaren (Ibid). Däremot påverkas inte tillgångar och skulder vid redovisning av 
operationell leasing utan visas snarare i resultaträkningen som en hyreskostnad motsvarande 
nuvarande års leasingavgift (Imhoff, Lipe & Wright 1991, s. 51). I juli 2006 startade IASB och 
U.S. Financial Standards Board (FASB) ett gemensamt projekt vilket hade som syfte att 
utveckla en ny redovisningsstandard beträffande leasing för att öka transparensen och 
jämförbarherheten av leasingtransaktioner i de finansiella rapporterna (Bauman & Francis 
2011, s. 247). I mars 2009 utfärdade IASB och FASB ett diskussionsunderlag som var ett 
förslag till en ny standard som medför betydande förändringar av leasingredovisningen för 
leasetagare (Henraat et al. 2013, s. 52). 
 
Den 13 januari 2016 släppte IASB en ny redovisningsstandard i form av IFRS 16. IFRS 16 
ersätter den redan befintliga IAS 17 samt IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27.  Huvuddrag i den nya 
standarden IFRS 16 medför betydande förändringar för leasetagaren snarare än för 
leasegivaren. Leasetagaren kommer att behöva redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld 
samtidigt som den nuvarande uppdelningen av finansiell och operationell leasing kommer att 
upplösas till följd av att alla former av leasingkontrakt kommer tas upp i leasetagarens 
balansräkning (KPMG 2016; Biondi et al. 2011, s. 862). För leasegivarens del finns det inte 
någon betydande skillnad då det kommer till klassificering av leasingkontrakt i jämförelse med 
IAS 17. Leasinggivaren ska fortsätta klassificera sina leasingkontrakt utifrån finansiell eller 
operationell leasing (Öztürk & Serçemeli 2016, s. 147).  
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Den nya standarden kommer implementeras i början av 2019 men företag kan implementera 
standarden i förtid om IFRS 15 tillämpas (IFRS 2017). I och med de nämnda förändringarna 
försvinner möjligheten för leasetagaren att redovisa “utanför” balansräkningen, så kallad off-
balance sheet recording. På så sätt ändras företagens strategiska beslut vid finansiering av 
verksamheten. Den nya standarden kommer innebära förändringar för leasetagare, både då det 
kommer till redan befintliga och framtida leasingåtaganden (KPMG 2016). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Leasing är generellt känt som en framstående finansieringskälla och borde därmed utgöra ett 
viktigt finansiellt beslut i företagen. Det anses därför vara betydelsefullt att redovisningen av 
leasing ska förse intressenter med en komplett och begriplig bild av företagens 
leasingaktiviteter (Fitó, Moya & Orgaz 2013, s. 345). I enlighet med IAS 17 p. 8 ska ett 
leasingavtal som innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas 
med ägandet av tillgången, redovisas som ett finansiellt leasingavtal om de i allt väsentligt 
överförs från leasegivare till leasetagare. När de ekonomiska fördelarna och riskerna i allt 
väsentligt inte överförs till leasetagaren ska ett leasingavtal klassificeras som operationellt. 
“Risker och fördelar-modellen” erkänner inte tillgångar och skulder i enlighet med IASB;s 
föreställningsram. Därför behövs en ny standard som erkänner och mäter tillgångar och skulder 
i enlighet med IASB;s föreställningsram (Heenrat et al. 2013, s. 53; Bauman & Francis 2011, 
s. 247).  
 
Kapitalisering av operationell leasing är en angelägenhet inom problematiken i 
standardutformningen (Bennett & Bradbury 2003, s. 101). Intresset för kapitalisering ligger i 
att operationell leasing kan ses som en värdefull äganderätt som innehas av företaget och som 
då rimligtvis borde kapitaliseras och inkluderas i företags balansräkning snarare än att enbart 
finnas med i not (ibid). Då exempelvis aktieägare undersöker ett företags aktierisk uppstår ett 
problem i att de operationellt leasade tillgångarna inte finns med i företagets balansräkning, 
något som föreligger till diskussion om att de bör inkluderas vid en riskbedömning. Studier 
visar på vikten i att inkludera operationella leasingåtaganden vid beräkning av aktierisk och att 
de bör ses som äganderättigheter (Ely 1995, ss. 397 - 398). Även Imhoff, Lipe och Wright 
(1997, s. 13) förklarar att de ekonomiska effekterna av off-balance sheet för tillgångar och/eller 
skulder, såsom operationell leasing beaktas av kreditgivare och investerare. För att göra en 
bättre mätning av den ekonomiska situationen i ett företag tvingas marknaden justera de 
finansiella rapporterna för tillgångar och skulder som finns utanför balansräkningen. 
 
Den nya standarden IFRS 16 kommer innebära betydande förändringar. Förändringarna 
kommer få signifikanta effekter på specifikt företag som grundar sin tillväxt och expansion på 
operationell leasing (Singh 2012, s. 336). Kapitaliseringen av operationell leasing kommer 
påverka företags beslut inom företagsrisk, kreditvärdighet, lånefinansiering och kassaflöde 
(ibid). En sådan kapitalisering kan även ha en signifikant påverkan på finansiella nyckeltal som 
resulterar i att finansiell struktur, finansiella kontrakt och prestanda hos företag berörs (Fitó, 
Moya & Orgaz 2013, s. 344).  
  
Många företag i olika industrier uppvisar stora mängder operationella leasingåtaganden som 
sträcker sig över flera år i framtiden. I verkligheten utnyttjar företag med operationella 
leasingåtaganden betydligt fler tillgångar än vad som visas i balansräkningen för att generera 
intäkter, samtidigt som de är mer belånade än vad deras soliditet antyder (Imhoff, Lipe & 
Wright 1991, s. 51). Wong och Joshi (2015, s. 29) skriver att företag som väljer att finansiera 
tillgångar via operationell leasing kan visa upp bättre finansiella prestationer. Problematiken är 
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dock att intressenter såsom aktieägare, potentiella investerare och kreditgivare utsätts för en 
högre risk i sina investeringar. Fortsättningsvis skriver författarna att det beror på försvårandet 
av jämförbarhet då det kommer till företag som valt att köpa sina tillgångar och finansiera med 
lån och företag som väljer operationell leasing samt att de kanske förbiser de operationellt 
leasade tillgångarnas betydelse och påverkan. I en studie gjord av Singh (2012, s. 335) om 
kapitalisering av operationell leasing, kunde forskaren genom omräkning av nyckeltal 
relaterade till bland annat lönsamhet, räntetäckningsgrad och hävstångseffekt se en dramatisk 
påverkan i de undersökta företagen. Även författarna Fitó, Moya och Orgaz (2013, s. 365) 
kunde i sin studie visa på att kapitalisering av operationell leasing hade en statistisk signifikant 
påverkan på finansiella nyckeltal. Författarna visade på att det uppstår relevanta förändringar i 
skuldsättningsgraden och därmed en betydande inverkan på hävstångseffekten. Förändringar i 
skuldsättningsgraden kan påverka företagets kapitalstruktur, lånevillkor, marknadsposition och 
image inför investerare och användare (Ibid).  
 
Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008, s. 123) förklarar att förändringar i finansiella nyckeltal sker 
främst i förhållanden mellan tillgångar och skulder men också i lönsamhetsmått. Då 
förändringarna kan indikera högre operationell och finansiell risk och strama åt avtalsvillkor, 
kommer den nya leasingstandarden förse företagsledningen med incitament för att dämpa dess 
påverkan (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008, s. 123).   
 
En viktig fråga som det nyligen har lagts stor tonvikt på är den ökade tillförlitligheten och 
transparensen i de finansiella rapporterna. IFRS har haft en viktig roll för att bidra till 
reliabilitet, jämförbarhet och transparens men trots det existerar det fortfarande brister som 
måste täckas (Öztürk & Serçemeli 2016, s. 143). IFRS standard för leasing, IAS 17, har 
kritiserats av användare av de finansiella rapporterna då företagens finansiella rapporter har 
redovisat betydande operationella leasingåtaganden, vilket har resulterat i att 
bokslutsrapporterna inte lyckats reflektera den företagsekonomiska sanningen. Den nuvarande 
redovisningsstandarden, IAS 17, möjliggör för företagen att klassificera leasingavtal som 
antingen operationella eller finansiella. Uppdelning utgör en viktig skillnad i upprättandet av 
de finansiella rapporterna (Ibid). När ett företag klassificerar ett leasingkontrakt som 
operationellt syns inte det leasade objektet i företagets balansräkning medan leasingavgifterna, 
som tillhör det operationella leasingåtagandet, syns som en kostnad i företagets resultaträkning. 
Då operationella leasingåtaganden inte visas i balansräkningen, orsakar det att företagets 
skulder och tillgångar redovisas till ett lägre värde än vad de borde utgöra (Öztürk & Serçemeli 
2016, s. 143). 
 
Företag leasar tillgångar av olika anledningar. Den finansiella hälsan som uppstår för låntagaren 
är en primär anledning (Cornaggia, Franzen & Simin 2013, s. 347). Trots att tidigare teorier om 
företags kapitalstruktur fokuserar på efterfrågan av skuld kontra eget kapital är utbudet av 
kapital också bestämd av potentiella låntagare och långivares riskprofiler. Företag som hamnar 
i finansiella krissituationer men som behöver köpa ytterligare utrustning kan bli begränsade då 
det inte går att öka skulderna eller eget kapital. Lösningen på det är att leasa tillgångarna eller 
begränsa verksamheten (ibid). 
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1.3 Forskningsfrågor 
I vår bakgrund och problemdiskussion går det utläsa att implementeringen av den nya 
standarden kommer innebära betydande effekter på företag, effekter som därför är relevanta att 
undersöka. Problemdiskussionen som har förts utmynnar i nedanstående forskningsfrågor. 
 

- Vad blir effekten av kapitalisering av de operationella leasingåtaganden för företags 
balans- och resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16? 

 
- Hur påverkas företags finansiella nyckeltal som är knutna till balans- och 

resultaträkningen av kapitaliseringen enligt IFRS 16? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att med typfall undersöka hur den nya internationella 
redovisningsstandarden, IFRS 16 Leases, kan komma att påverka företags balans- och 
resultaträkningar och i förlängningen hur denna påverkan kommer att beröra relevanta 
nyckeltal. 
 

1.5 Avgränsningar 
Våra typfall kommer att vara inspirerade av förutsättningarna för börsnoterade europeiska bolag 
och det är därför relevant att enbart titta på IFRS 16 som har utfärdats av IASB och inte ASC 
842 som utfärdats av FASB. Vi har valt att inte redogöra för alla förändringar som IFRS 16 
innebär utan valt att fokusera på den mest essentiella förändringen, vilket är redovisningen för 
leasetagare. Det har inte gjorts några betydande förändringar för leasegivarens redovisning. Det 
finns givetvis många intressanta synvinklar på vilka effekter den nya standarden kommer att få. 
Det går dock inte att täcka av dem alla i denna studie, varpå vi valt att fokusera på hur 
förändringarna påverkar leasetagaren och dess intressenter såsom investerare, leverantörer och 
långivare.  
 
Redovisningsprincipen substance over form har varit vanligt förekommande inom diskussionen 
kring leasingredovisning. Vi har dock valt att inte behandla substance over form i denna 
uppsats. Istället har vi fokuserat på rättvisande bild som vi anser har en tydligare koppling till 
de utvalda intressenternas intresse. Vi har också valt att inte ta hänsyn till variabelavgifter eller 
initialkostnader vid beräkning av leasingavgift då de förekommer i båda standarderna, de är 
därför inte nödvändiga att behandla eftersom det inte skett någon förändring. En ytterligare 
avgränsning vi har gjort är att inte ta in de eventuella skatteeffekter som kan uppstå då ett företag 
tillämpar IFRS 16 istället för IAS 17. Anledningen är att det inte finns utrymme att undersöka 
skatteeffekter då det är ett stort område som skulle kunna undersökas separat. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen kommer i fortsättningen disponeras enligt följande. I kapitel 2 beskrivs uppsatsens 
metod genom val av undersökningsdesign och forskningsansats. I kapitlet ges också en 
redogörelse för typfall, datamaterial och dess insamling samt en reflektion över källvalet med 
en tillhörande diskussion om studiens trovärdighet och de modeller som vi valt att tillämpa. I 
kapitel 3 presenteras vår teoretiska referensram som behandlar regelverket för IFRS 
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tillsammans med vår analysmodell för studiens empiri där relevanta nyckeltal, 
intressentmodellen, rättvisande bild och kvalitativa egenskaper tas upp. Kapitel 4 presenterar 
empirin i form av typfall med tillhörande analys av respektive fall. Avslutningsvis i kapitel 5 
förs en slutdiskussion som utmynnar i studiens slutsatser och förslag till vidare forskning inom 
ämnesområdet. 
 

1.7 Studiens relevans 
I tidigare studier som är gjorda på området har forskare hämtat in årsrapporter och undersökt 
kapitaliseringens effekt utifrån en utomståendes perspektiv. Det innebär att, på grund av den 
information som i not ges i årsrapporter om de operationella leasingåtagandena är begränsad, 
blir konsekvensen att uträkningar och antaganden inte blir exakta utan enbart uppskattningar. I 
vår studie har vi istället utgått från företagets egna förutsättningar där all information har funnits 
tillgänglig och exakta bedömningar och beräkningar har kunnat göras under kontrollerade 
former för att kunna visa på vilka konsekvenser IFRS 16 kan få. Viktigt att tillägga är också att 
de tidigare studierna är gjorda innan standarden släpptes vilket innebär att det kan finnas 
betydande skillnader mellan standarden och de tillvägagångssätt som tidigare forskare använt 
sig av. Vissa forskare har grundat sina antaganden på exposure drafts som kommit ur IASB;s 
och FASB;s samarbete vid utformandet av den nya standarden. Exposure drafts kan också skilja 
sig från standardens slutliga utförande varpå vår studie återigen skiljer sig från tidigare 
forskning. Vad som också gör studien relevant är att vi dels undersöker hur övergångs-
bestämmelserna som IFRS 16 medför påverkar företags resultat- och balansräkningar, men 
också vilken påverkan övergångsbestämmelserna har på företags finansiella nyckeltal. Så vitt 
vi vet har inte tidigare forskning behandlat övergångsbestämmelserna för IFRS 16 för befintliga 
leasingkontrakt. Vi har också genom typfallen kunnat göra analyser som inte går att göra på 
faktiska företag. Eftersom vi kunnat sätta faktorer konstanta över tid har vi kunnat isolera 
förändringar till att enbart innefatta ett standardbyte och på så vis kunnat filtrera bort andra 
förändringar som grundar sig i verksamheten. Vi har på så sätt kunnat undersöka den nya 
standardens påverkan på nyckeltalen över leasingperioden vilket, vad vi vet, inte har behandlats 
tidigare. 
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2 Metod 
 

2.1 Inledning 
Uppsatsens metodkapitel innehåller en redogörelse för hur studien är uppbyggd och hur den har 
genomförts. Kapitlet börjar med att presentera och beskriva den forskningsansats och 
forskningsmetod som har valts. Vidare förs en diskussion kring det tillvägagångssätt vi haft för 
att samla in data och därefter förs även en diskussion kring våra typfall. Diskussionen mynnar 
ut i en beskrivning av studiens förhållningssätt till validitet och reliabilitet som 
kvalitetskriterier. Avslutningsvis förs en källkritisk diskussion samt en etisk reflektion av 
studien och dess tillvägagångssätt. 
 

2.2 Forskningsansats 
För att kunna beskriva empirin eller omvärlden behövs metoden som ett redskap. För att få 
grepp om verkligheten och kartlägga empirin finns det två huvudsakliga ansatser som kan 
tillämpas (Jacobsen 2002, s. 29). Deduktiv ansats kallas den strategi som innebär att det målas 
en bild av samhällslivet, alltså en teori för att sedan gå ut i verkligheten och undersöka en 
specifik aspekt av den teorin (May 2013, s. 44). Den deduktiva ansatsen innebär att teorier är 
utgångspunkten för forskningens empiriska observationer (Halvorsen 1992, s. 15). Syftet med 
den deduktiva forskningsansatsen är att alstra empiriska bevis för att kunna pröva eller 
omkullkasta teorier (May 2013, s. 44). Den andra strategin för att förstå verkligheten kallas för 
induktiv ansats. När forskaren går “från empiri till teori” vid en induktiv ansats ses det vara 
motsatsen till den deduktiva ansatsen. Med den induktiva ansatsen anses målet vara att 
forskaren går ut i verkligheten med nästintill inga förväntningar, samlar in relevant information 
och slutligen systematiserar den insamlade datan. Utefter den empirin som insamlats alstras 
teorier (Jacobsen 2002, s. 35).  
 
Trots att den induktiva och deduktiva strategin är användbar för att visa på sambandet mellan 
teori och empiri har det visat sig att undersökta problem inte är klara och tydliga som de 
föreställs (Bryman & Bell 2015, s. 25). Ett tillvägagångssätt som har blivit allt vanligare är 
abduktion och innebär en kombination av induktion och deduktion. Abduktion, likt induktion, 
kan tolkas som att forskaren utifrån ett enskilt fall skapar ett hypotetiskt mönster vilket kan 
tydliggöra fallet, alltså ett förslag till en teoretisk djupstruktur. Nästa steg i abduktion liknar 
forskarens arbete vid det deduktiva förhållningssättet och innebär att hypoteser eller teorier 
prövas på nya fall (Patel & Davidsson 2003, s. 24). I denna studien stämmer det 
tillvägagångssätt som abduktion innebär bättre överens med studiens genomförande. Studien 
syftar inte till att, som den induktiva ansatsen antyder, omkullkasta teorier. Studien syftar inte 
heller till att, likt den deduktiva ansatsen beskriver, gå ut i verkligheten och undersöka en 
specifik aspekt av en teori. Det finns dock aspekter från både induktiv och deduktiv ansats i 
studien vilket talar mer för att studien har ett abduktivt tillvägagångssätt så som beskrivs ovan. 
På så vis har ett abduktivt förhållningssätt antagits i denna studie då vi med hjälp av våra typfall 
testar och tolkar den nya standarden IFRS 16.  
 
Vår studie grundar sig i vad som Deegan och Unerman (2011, ss. 8 - 10) benämner en 
förutsägande studie. En förutsägande studie innebär att forskaren gör antaganden som sedan 
genom logiskt resonemang möjliggör vissa förutsägelser kring hur saker kommer utspelas. Om 
förutsägelserna visar sig vara korrekta när de testas mot observationer i verkligheten kan studien 
visa på varför saker äger rum på ett visst sätt (Henderson, Peirson & Harris 2004 se Deegan & 
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Unerman 2011, s. 9). I uppsatsen kommer vissa antaganden kring redovisning av leasing att 
ställas upp genom typfall och sedan testas mot verkligheten, vilket är IFRS-regelverket och dess 
tillämpning. Då IFRS 16 Leases kommer att börja praktiseras från och med början av år 2019, 
finns det idag inga företag som tillämpar standarden i praktiken. Därför går det inte att beskriva 
hur redovisningen av leasingkontrakt är eller hur det borde vara enligt IFRS 16 idag. Det går 
inte heller att med säkerhet säga något om den effekt som den nya redovisningsstandarden har 
på företagen. Därför återstår bara möjligheten att förutse hur redovisningen enligt IFRS 16 
kommer utformas och vilken effekt den har på företagen genom att tillämpa de konstruerade 
typfallen på vår forskning. 
 

2.3 Forskningsmetod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två former av specifika forskningsstrategier och avser en 
generell inriktning då det kommer till genomförandet av forskningen (Bryman & Bell 2015, s. 
49). En förenklad förklaring av innebörden av “kvantitativ” och “kvalitativ” forskning är att de 
är två olika inriktningar på hur en forskare väljer att generera, bearbeta och analysera insamlad 
data (Patel & Davidsson 2003, s. 14). Kvantitativ forskning handlar mer om statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder samt mätningar och kvalitativ forskning blir en form av 
motsats till den kvantitativa och ser till “mjuk” data så som tolkande analyser och kvalitativa 
intervjuer (ibid; Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Vad som avgör vilken inriktning forskningen 
kommer få grundar sig i hur forskningsproblemet framställs (Jacobsen 2002, s. 56). Det sker 
dock sällan att en undersökning uteslutande håller sig till en kvantitativ eller kvalitativ 
inriktning. I verkligheten pendlar forskning oftast någonstans där emellan (Patel & Davidsson 
2003, s. 14). 
 
I vår studie har en kvalitativ inriktning valts då syftet är att, med hjälp av konstruerade typfall, 
undersöka hur den nya leasingstandarden IFRS 16 kan komma att påverka balans- och 
resultaträkningar samt relevanta nyckeltal. För att göra en sådan undersökning krävs tolkande 
analyser av fenomenets kvaliteter och vad det karaktäriseras av. Kvalitativ forskning 
kännetecknas av att forskaren söker primärt efter företeelsens innebörd eller mening 
(Widerberg 2002, s. 15) vilket också uppsatsen ämnar att göra.  
 
Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012, s. 299) menar på att kvalitativa undersökningar 
går in djupare på det insamlade datamaterialet, jämfört med kvantitativa undersökningar då 
kvalitativa undersökningar har färre källor. Av den anledningen insamlar forskaren mer 
information från källorna. Studiens empiri utgörs av typfall och därför kommer uppsatsen att 
gå in mer på djupet och lägga stort fokus på typfallen. 
 

2.4 Datainsamling 
Vid insamling av information finns det två olika förhållningssätt som kan antas. Antingen ska 
ny information införskaffas eller så kan befintlig information som redan insamlats vid ett 
tidigare tillfälle användas (Dahmström 2011, s. 14). Vilket förhållningssätt som tillämpas beror 
på syftet med studien och dess problemformulering samt den empiriska grunden och de resurser 
som finns att tillgå (Andersen 1994, s. 73). 
 
Vid insamling av data till studien har en grundlig genomgång gjorts av redovisnings-
standarderna IFRS 16 så väl som IAS 17 då det är då de ligger till grund för jämförelsen i våra 
typfall. Utöver det har ytterligare information samlats in som berör den nya standarden IFRS 



 

 - 8 - 

16 från IASB;s hemsida i form av analyser, rapporter och sammanställningar som är gjorda av 
IASB i syfte att informera om standarden. Till sist har även information från bransch-
organisationer inom revision och redovisning inhämtats. 
 

2.4.1 Primärdata och sekundärdata 
Då ny information införskaffas hamnar den inom definitionen av primärdata. Bell, Waters och 
Nilsson (2016, s. 142) beskriver primärdata som information som kommer till stånd eller som 
erhålls under projektets gång, medan Eriksson och Weidersheim-Paul (2011, s. 88) beskriver 
primärdata som information som forskaren själv samlar in. Sekundärdata innebär tolkning av 
saker som redan ägt rum och som grundar sig i primärdata (Bell, Waters & Nilsson 2016, s. 
142; Booth, Colomb, Williams & Nilsson 2004, s. 82). Sekundärdata är det alltså inte forskaren 
själv som samlar in vilket innebär att informationen kanske blivit insamlad med en annan 
problemformulering till grund och då alltså haft ett annat syfte (Jacobsen 2002, s.153). 
 
I studien har både primärdata så väl som sekundärdata använts. I huvudsak har information som 
inhämtats från IASB i form av IFRS 16 och IAS 17 samt analyser, rapporter och 
sammanställningar gjorda av IASB använts vid utformandet av typfallen. Informationen är 
hämtad direkt från den primära källan och går således under vad Jacobsen (2002, s. 152) samt 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2011, s. 88) definierar som primärdata. Den sekundära data 
som använts är information som hämtats från branschorganisationen KPMG. KPMG har 
publicerat rapporter och information beträffande tolkning och tillämpning av IFRS 16. Vid 
användning av sekundärdata är det viktigt att vara kritisk mot den information som framställs 
och i möjligaste mån säkerställa att informationen som inhämtas är korrekt (Booth et al. 2004, 
s. 97). Eftersom vi har haft tillgång till den primära källan som våra sekundärkällor grundar sig 
i anser vi att det enkelt går att vidimera källans riktighet.  
 

2.5 Typfall 
Vid inhämtning av data blev vi begränsade av att det officiella implementeringsdatumet av 
standarden är 1 januari 2019, vilket medför att den inte tillämpas av företagen ännu. På grund 
av att IFRS 16 inte implementerats av företagen, kunde vi inte hämta data från verkligheten och 
undersöka den nya standardens påverkan genom att jämföra företags balans- och 
resultaträkningar samt nyckeltal före och efter implementering. Med anledning av denna 
problematik har vi istället valt att använda oss av typfall och applicerat inhämtad datamaterial 
på typfallen. I typfallen har vi konstruerat fiktiva balans- och resultaträkningar och som är 
framtagna för att ge förutsättningar till scenarier som skulle kunna uppstå i verkligheten. 
Detsamma gäller för utformandet av de fiktiva leasingkontrakt och dess antaganden. Valet att 
istället använda oss av egenkonstruerade balans- och resultaträkningar påverkar inte studiens 
trovärdighet eftersom olika företag har olika värden i sina finansiella rapporter vilket medför 
att våra exempelföretag mycket väl hade kunnat vara verkliga företag. Dessutom är det i 
huvudsak de operationella leasingåtagandena som påverkas av IFRS 16 och inte övriga värden. 
Det medför att det inte är en avgörande faktor vilka de övriga värden är för att kunna 
demonstrera de förändringar som IFRS 16 innebär. I pedagogiskt syfte har vi gjort en 
uppdelning av de olika konsekvenserna genom att först ta upp övergripande tillämpning och 
sedan bygga på allt eftersom, då det skulle bli alldeles för komplext att beröra standarden som 
helhet i ett typfall. Med hjälp av de konstruerade typfallen kan läsaren lättare förstå den 
efterföljande analysen. 
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2.6 Studiens reliabilitet 
En studies trovärdighet grundar sig i reliabilitet, alltså en fråga om resultatet hade blivit 
detsamma om det undersöktes på nytt eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
faktorer (Bryman & Bell 2015, s. 62). Den kvalitativa forskningsmetoden är föremål för viss 
kritik. Bryman (2012, ss. 405 - 406) anser till exempel att kvalitativ forskning tenderar att bli 
för subjektiv, alltså att forskarens egna uppfattningar får ta allt för stort utrymme. Vidare anser 
Bryman (2012, ss. 405 - 406) också att det finns en problematik i replikerbarhet, generalisering 
och transparens inom kvalitativ forskning. Diskussionen kring reliabilitet förs i huvudsak om 
kvantitativa studier, dock har många kvalitativa forskare fört en dialog kring relevansen för 
begreppet i kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2015, ss. 400 - 401). LeCompte och Goetz 
(1982, ss. 37 - 43) har valt att dela upp begreppet i två kategorierna extern reliabilitet och intern 
reliabilitet då det används inom kvalitativ forskning. Extern reliabilitet står för i vilken mån 
undersökningen kan replikeras och intern reliabilitet syftar till enighet inom forskargruppen. 
 
I vår studie anser vi att kvalitén vad beträffar extern och intern reliabilitet är hög då andra 
forskare kan inhämta all data vi använt oss av. Det går alltså att göra en ny undersökning utifrån 
identiska förutsättningar eftersom underlaget är detsamma. Typfallen i studien påverkas inte av 
några slumpmässiga eller tillfälliga faktorer då de är konstruerade utifrån bestämda 
förutsättningar vilka även går att replikera. Då vi varit eniga i tolkandet av den nya standarden 
och genomförandet av studien har det inte funnits någon problematik med den interna 
reliabiliteten.  
 

2.7 Studiens validitet 
Andersen (1994, s. 92) beskriver validitet som ett mått på om forskaren mäter det fenomen som 
ursprungligen valts för att mäta. Med det menas alltså att undersökningen mäter exakt det som 
är avsett att mätas och inget annat utöver det. Enligt Jacobsen (2002, s. 21) handlar giltighet 
och relevans om att det som mäts uppfattas som relevant för studien och att det som mäts för 
ett litet urval också gäller för en population. LeCompte och Goetz (1982, ss. 43 - 53) har valt 
att dela upp begreppet i två kategorier då det används inom kvalitativ forskning och är extern 
validitet och intern validitet. Intern validitet behandlar vikten av kongruens mellan 
observationer och de teoretiska idéer som utvecklas och extern validitet visar i vilken mån 
resultaten kan generaliseras och tillämpas i andra sociala miljöer (ibid). 
 
Den interna validiteten i vår studie skapas genom att uppsatsens syfte och frågeställning varit i 
fokus och därmed utformat en röd tråd. Det empiriska materialet har tolkats med kontinuerlig 
hänsyn tagen till den teoretiska referensramen som har lett till ett resultat som uppfyllt 
uppsatsens syfte och besvarat dess frågeställning. Vad gäller den externa validiteten har den 
valda forskningsdesignen, som har bestått av våra konstruerade typfall, uppfyllt kriterierna då 
våra slutsatser går att generalisera och tillämpa i andra sammanhang, eftersom slutsatserna visar 
på standardens generella effekter. 
 
För att kartlägga hur den nya leasingstandarden IFRS 16 påverkar företags balans- och 
resultaträkningar samt hur standarden i förlängningen berör relevanta nyckeltal, har typfall 
använts. Syftet med typfallen är att ge en pedagogisk bild av vilka effekter den nya 
leasingstandarden kan komma att få. Våra slutsatser går att tillämpa på de företag som övergår 
till IFRS 16, dock bestämmer varje företags förutsättningar i vilken utsträckning de blir 
påverkade av standardbytet. Studien får validitet då typfallen har skapats med utgångspunkt i 
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den nya standardens regleringar och medför att typfallen konstruerat framtidsbilder av vad som 
kan inträffa i företagens finansiella rapporter utifrån de i typfallen givna förutsättningarna.  
 

2.8 Källkritik 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 218) menar att källkritik är en metod som ger uppsatsens data 
olika kriterier för tolkning och värdering. Vidare menar författarna att när det existerar uppgifter 
som är motstridiga och osäkra av olika anledningar, för att informationen är feltolkad eller 
påverkad av andra individer, anses det uppstå ett problem vid tolkningen av det insamlade 
materialet. Förvrängning av information är en fråga som all källkritik behandlar (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 219). När forskaren själv inte samlar in informationen direkt utan får den 
via en mellanhand uppstår problematiken med verklighet, källa och forskare. Informationen 
som går från verklighet till forskare kan ha förvrängts och ger därför inte den sanna bilden av 
verkligheten (Ibid). Thurén (2013, ss. 7 - 8) samt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 
Wängnerud (2017, s. 288) skriver om fyra källkritiska principer som kan tas hänsyn till vid 
utvärdering av en källa, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Enligt 
Esaiasson et al. (2017, s. 291) innebär äkthet att källan inte är förfalskad. Thurén (2013, s. 17) 
förklarar att det också innebär att källan inte är förvrängd utan att den faktiskt är vad den utger 
sig för att vara, vilket också innebär att resultatet inte heller är förvrängt eller förskönat. Vidare 
beskriver Thurén (2013, s. 7) tidssamband som att en källa anses vara mer trovärdig ju kortare 
tid det har förflutit mellan en företeelse och källans berättelse om denna företeelse. 
Oberoendeprincipen innebär enligt Thurén (2013, s. 8) att en källa inte är ett resultat av ett 
referat av en annan källa och att källan är oberoende av andra källor. Tendensfrihet kan sägas 
vara att forskaren inte har några misstankar för att källan uppger en förvrängd bild av 
verkligheten på grund av egenintressen (Ibid). De presenterade principerna ligger till grund för 
utvärdering av de källor som vi använt oss av och återkopplas till under kommande 
underrubriker. 
 

2.8.1 Offentliga dokument 
Vår studie innefattar information från offentliga dokument som vi anser tar hänsyn till de 
källkritiska principerna som beskrivs ovan. IASB;s standard IAS 17 som är antagen av 
Europaparlamentets och Rådets förordning EG 1126/2008 och den nya standarden IFRS 16 
som ersätter IAS 17 är offentliga dokument som har använts i studien. Vi anser därför att IASB 
är en pålitlig och säker standardsättare då deras standarder är antagna av Europeiska Unionen 
(EU). Utöver det är de offentliga dokumenten oberoende av tiden samtidigt som oberoende och 
tendensfrihet stärks av att IASB utgör ursprungskällan. 
 

2.8.2 Kvalificerad litteratur 
För att göra vår studie har vi använt oss av vetenskapliga artiklar från vetenskapliga 
publikationer och peer-review publikationer som visar på att forskningsartiklarna är granskade 
av kvalificerade forskare. Detta torde öka källornas pålitlighet och trovärdighet, vilket bekräftas 
i Thuréns (2013, s. 110) principer som beskrivits ovan. Anledningen till att de vetenskapliga 
artiklarna ska ses som pålitliga och trovärdiga är enligt Thurén (2013, s. 110) att en expert inom 
området innehar kompetens och bör därför tillskrivas mer tillförlitlighet. Genom att vi har 
använt oss av artiklar som beskriver vilka metoder som har använts ges de mer tillförlitlighet. 
Ytterligare litteratur som vi har använt oss av är facklitteratur som publiceras med liknande 
förutsättningar som vetenskapliga artiklar och bygger på välgrundad forskning. Således har vi 
uppfyllt kriteriet för äkthet i de vetenskapliga artiklar och facklitteraturer som vi använt. 
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Den andra källkritiska principen, tidssamband, anser vi vara delvis uppfylld som ett resultat av 
att viss litteratur är äldre och därav inte ger en aktuell bild av dagens problematik kring 
leasingredovisningen. Mycket utav den litteratur vi har använt oss av är däremot färsk och 
återspeglar den aktuella leasingproblematiken. Kriterierna för oberoendeprincipen kan vara 
svåra att uppfylla fullt ut då mycket litteratur hänvisar till andra källor, men då vi har valt 
artiklar som beskriver vilka metoder som anammats innebär det uppvisande av ett resultat som 
inte enbart är ett referat av en annan källa. Vad gäller tendensfrihet så ligger problematiken 
kring svårigheten i att se exakt vilka underliggande faktorer som är till grund för att källan ger 
en felaktig och förvrängd bild av verkligheten. Vi har dock enbart inhämtat källor som grundar 
sig på tidigare forskning samt är granskade av andra forskare inom området.   
 
Eftersom IFRS 16 är en ny standard är forskningsmaterial som berör just standarden ytterst 
begränsad. Området som standarden berör är kontroversiellt trots att forskningsmaterial är 
begränsat och medför att det finns forskare som berört själva ämnet innan standarden kom till. 
I vår arbetsprocess har vi valt att väga in både aktuell forskning samt den forskning som gjorts 
innan själva standardens utfärdande för att få en, i ämnet, så djupgående förståelse som möjligt. 
  

2.8.3 Webbplatser 
Under arbetsprocessen har vi tagit stöd i publikationer från relevanta hemsidor som behandlar 
ämnet. De som vi ansett vara väsentliga och tillförlitliga är IASB;s och KPMG;s hemsidor. 
Eftersom det är IASB som utfärdar IFRS 16 så ser vi ingen anledning till att misstro den 
information som de publicerar på sin hemsida. Då det kommer till information som hämtats 
från KPMG, anser vi att den vidimeras genom att KPMG är en känd och väletablerad 
multinationell revisionsbyrå. Då de är insatta i standarderna och det hör till deras profession så 
bör deras publikationer vara riktiga. Detta till trots är vi medvetna om att de precis som vi är 
lämnade till tolkning av standarden, vilket gör att den mänskliga faktorn spelar in och leder till 
att variationer kan förekomma i tolkandet. 
 
För webbplatser är det svårare att ta hänsyn till källkritiska principer då information kan ändras 
fort, samtidigt som det är svårt att se vem eller vilka som är författare till texten. Då 
informationen ändras för att vara så färsk som möjligt, innebär det att tidssambandet är starkt. 
Oberoendeprincipen anser vi vara uppfylld medan principen för tendensfrihet anser vi inte vara 
lika väl uppnådd. Revisionsbyråer kan mycket väl ha politiska eller ekonomiska intressen och 
möjligtvis vinkla informationen så att den inte fullt återspeglar verkligheten. Därför används 
webbplatser med försiktighet i den bemärkelsen att de inte ligger till grund för studien utan 
enbart används som komplement vid tolkning av IFRS 16 samt tillhörande begrepp. 
 

2.9 Etisk reflektion 
I planeringen och utförandet av forskning är det betydelsefullt att överväga och ta hänsyn till 
etiska principer. Halvorsen (1992, ss. 160 - 161) menar att forskaren måste ta hänsyn till 
deltagarna så att de inte utsätts för skada och att det finns ett samtycke från deltagarna så att 
forskaren inte inkräktar på privatlivet. Vidare nämner Bryman och Bell (2015, s. 144) att till de 
etiska principerna hör också reflektion kring falska förespeglingar, undanhållande av 
betydelsefull information och bedrägeri. 
 
I vår studie har vi behövt tolka och tillämpa en ny standard. Till vår hjälp har vi haft omfattande 
information utfärdat av IASB och även tidigare forskning på området. Informationen från IASB 
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är utfärdad för att hjälpa till vid implementeringen och för att minimera eventuella felaktigheter. 
I slutändan är det dock lämnat till vår tolkning och vi är medvetna om risken att eventuella 
felaktigheter omedvetet kan uppstå. Det är således inte medvetet vi i så fall ger falska 
förespeglingar. Värt att tillägga är också att vi i användandet av typfall gjort avgränsningar. 
Givetvis är vi medvetna om att det kan finnas många fler faktorer inblandade i verkligheten och 
att en direkt tolkning av våra antaganden i typfallen skulle kunna ge en icke-representativ bild 
i ett annat sammanhang. 
 
Den forskningsdesign som vi valt att använda oss av medför vissa fördelar. Genom 
användningen av typfall har vi kunnat undvika vissa etiska risker som andra forskningsmetoder 
måste överväga och ta hänsyn till. I studien har vi inte behövt vara i direkt kontakt med individer 
och den information vi hämtat in har varit åtkomlig för allmänheten. På så sätt har vi eliminerat 
risken för att inkräkta i någons privatliv samt orsaka skada för deltagare. Vi har också undvikit 
risken att genomföra något utan någons samtycke. 
 
Enligt Jacobsen (2002, s. 486) uppstår risk för inkräktande i uppgiftslämnarens privatliv då det 
är möjligt för en utomstående part att identifiera vem som har delgivit informationen i 
datamaterialet. I kvalitativa studier är den risken mycket större då urvalet ofta är mindre och 
där färre undersökningsobjekt analyseras. Då balans- och resultaträkningarna är fiktiva och inte 
inhämtade från företag, anser vi att vi på så vis undviker att strida mot Thuréns (2013, ss. 7 - 8) 
ovan nämnda etiska principerna gällande inkräktande. Vi har också valt att konstruera egna 
finansiella rapporter för att inte orsaka skada genom att använda några företagsnamn eller 
redovisningssiffror, då det kan leda till att det går att spåra företagens identitet och på så vis 
utlämna information som företagen kanske inte vill exponera. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
Den teoretiska referensramen har två syften. Det ena syftet är att ge en bakgrundsförklaring och 
en kunskapsvägledning för den fortsatta framställningen. Det andra syftet med den teoretiska 
referensramen är att utgöra ett analysverktyg för studiens empiri. Avsikten med kapitlet är att 
ge en fördjupad beskrivning av redovisning av leasing. Då det i vår empiri kommer göras en 
jämförelse mellan den gamla och den nya leasingstandarden anser vi därför att det är lämpligt 
att ge en bakgrund för den nuvarande leasingstandarden IAS 17. Den teoretiska referensramen 
ger också kunskapsvägledning för den nya standarden IFRS 16 då den ännu inte implementerats 
av företag som tillämpar IASB;s regelverk. Kapitlet ger en grundlig presentation av de frågor 
kring redovisning av leasing som har uppstått ur bakgrundsbeskrivningen och problem-
diskussionen i kapitel 1. Avslutningsvis tar vi i kapitlet också upp vår analysmodell som vi 
använt oss av vid analys av empirin. 
 

3.2 Innebörden av leasing 
Ordet “leasing” härstammar ur den engelsk-amerikanska termen och kan översättas till det 
svenska ordet uthyrning (Millqvist 2015, s. 109). Definitionen av begreppet varierar och har 
styrts av sammanhanget (Möller 1996, s.19). I Sverige har ursprungligen leasing 
sammanfattningsvis definierats av finansieringsbolagskomittén som en tjänst som erhålls av 
särskilda leasingbolag med innebörden att leasingbolaget står som ägare av utrustningen och 
ett avtal om nyttjanderätt upprättas för leasetagarens del (SOU 1977:97 s. 57). I IAS 17 p.4 
lyder definitionen “Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar”. 
 
Ur en funktionell och ekonomisk synvinkel kan skillnaden mellan leasing och ett kreditköp med 
ägarförbehåll ses som vaga, det beror på att utifrån ett sådant perspektiv är förutsättningarna i 
princip de samma (Millqvist 2015, s. 110). Millqvist (2015, s. 110) skriver att skillnaden härrör 
snarare i den rättsliga innebörden, där det i kreditköpfallet handlar om ett överlåtande av 
objektets äganderätt till köparen. I finansiell leasing stannar äganderätten kvar hos leasegivaren. 
Då en tillgång leasas uppstår ett hyreskontrakt mellan leasegivaren och leasetagaren med 
leasingavgifter som betalas över en leasingperiod. Leasegivaren har på så vis ett skydd mot 
konkursborgenärer vid en eventuell konkurs eftersom de har ensamrätt till leasingtillgången då 
äganderätten stannar kvar hos leasegivaren (Millqvist 2015, s. 111). 
 

 
Figur 3.1 Relationen mellan leasetagare, leasegivare, leverantör och borgenär 
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3.3 Leasing enligt IAS 17 
I IAS 17 p. 1 framgår att syftet med standarden är att ange tillämpliga redovisningsprinciper 
vid leasingavtal för leasetagare och leasegivare. Klassificeringen av leasingavtal definieras av 
IAS 17 p. 7 - 8 där det anges att omfattningen av ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet av den leasade tillgången antingen hos leasetagaren eller hos leasegivaren. Om de 
ekonomiska fördelarna och riskerna som förknippas med ägandet av leasingobjektet i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren ska ett leasingavtal klassificeras som ett 
finansiellt leasingavtal. Vidare innebär det att ett leasingavtal som inte i allt väsentligt överför 
de fördelar och risker som finns i leasingavtalet från leasegivaren till leasetagaren ska 
klassificeras som ett operationellt. 
 

3.3.1 Klassificering av finansiell leasing 
Altamuro, Johnston, Pandit och Zhang (2014, s. 551) gör enligt nuvarande redovisnings-
standard en åtskillnad mellan finansiell leasing, vilket redovisas som tillgång och skuld i 
balansräkningen och operationell leasing som enbart kostnadsförs i resultaträkningen. 
Författarna menar att finansiella leasingavtal kan behandlas som ett finansierat köp av en 
tillgång, medan operationella leasingavtal från en ekonomisk synvinkel ses som ett 
hyreskontrakt.  
 
IAS 17 p. 10 förklarar att leasingavtal ska klassificeras som antingen operationellt eller 
finansiellt och beror på den ekonomiska substansen snarare än på leasingavtalets juridiska form. 
IAS 17 ger exempel på situationer som innebär att företaget har ett finansiellt leasingavtal: 
 

a) Äganderätten till tillgången överförs till leasetagaren när leasingavtalet löper 
ut, 

b) Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger 
förväntat verkligt  

c) värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som 
rimligt och säkert att rätten kommer att utnyttjas.  

d) Leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska 
livslängd även om äganderätten inte övergår,  

e) Vid leasingavtalets början uppgick nuvärdet av minimileaseavgiften till i allt 
väsentligt tillgångens verkliga värde.  

f) Leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda 
objektet utan att väsentliga ändringar görs. 

     
 (IAS 17, p.10) 
 
Utöver ovanstående kriterier finns även exempel på andra situationer som leder till att ett 
finansiellt leasingavtal föreligger: 
 

a) Om leasetagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får leasetagaren 
bära de förluster leasegivaren åsamkas på grund av uppsägningen,  

b) vinster och förluster som hänför sig till förändringar av det verkliga värdet av 
objektets restvärde tillfaller leasetagaren (exempelvis i form av en rabatt på 
leasingavgiften motsvarande större delen av försäljningspriset vid slutet av 
leasingperioden, och 
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c) leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är allt 
väsentligt längre än en marknadsmässig avgift. 

 
 (IAS 17, p.11) 
 

3.3.2 Värdering av leasingtillgång och leasingskuld 
Vid värdering till verkligt värde har en egen standard, IFRS 13 Värdering till verkligt värde, 
upprättats och antagits av EU-kommissionens förordning 1255/2012/EU. Enligt IAS 17 p. 6 A. 
skiljer sig dock definitionen begreppet “verkligt värde” från vad som antas i IFRS 13, varpå 
riktlinjerna i IAS 17 ska tillämpas framför IFRS 13. Enligt IAS 17 p. 20 ska tillgången och 
skulden vid leasingperiodens ingång värderas till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde 
eller nuvärdessumman av minimileaseavgifterna. 
 

3.3.3 Redovisning av finansiell leasing 
Enligt IAS 17 p. 20 ska leasetagaren redovisa det finansiella leasingavtalet som en tillgång och 
en skuld i balansräkningen. Tillgången ska värderas till det verkliga värdet eller till nuvärdet av 
minimileaseavgifterna om det är lägre än det verkliga värdet. För leasegivarens del framgår det 
i IAS 17 p. 36 att denne ska redovisa leasingavtalet som en fordran i balansräkningen och värdet 
ska motsvara nettoinvesteringen enligt leasingavtalet. Fortsättningsvis förklarar IAS 17 p. 37 
att leasegivaren redovisar erhållna betalningar från leasetagaren som betalning av fordran 
respektive finansiell intäkt. I Figur 3.2 ges ett exempel på hur balansräkningen ser ut för 
leasegivaren respektive leasetagarens del.  
 

		 Leasegivarens	balansräkning	 		

		 Fordran	 10	555	tkr	 Skuld	 10	555	tkr	 		
		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		
		 Leasetagarens	balansräkning	 		
		 Leasingtillgång	 10	555	tkr	 Skuld	 10	555	tkr	 		
		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		

Figur 3.2 Leasetagarens och leasegivarens balansräkning vid finansiell leasing 
 
Vidare påverkas även både leasegivarens och leasetagarens resultat- och balansräkningar över 
leasingperioden. Tabell 3.1 demonstrerar resultat-  och balanspåverkan vid ett finansiellt 
leasingkontrakt med en underliggande tillgång till ett värde motsvarande 100 000 kr, en ränta 
på 7 %, en leasingavgift motsvarande 24 389 kr och en leasingperiod på 5 år. Leasetagarens 
resultaträkning kommer belastas med en räntekostnad samt en avskrivning på tillgången. I 
balansräkningen kommer tillgången successivt skrivas ned tills värdet är noll vid 
leasingperiodens slut. Det samma gäller för den bokförda skulden som minskar i takt med 
amorteringen som visas i Tabell 3.1. För leasegivarens del redovisar denne enligt IAS 17 p. 37 
en ränteintäkt i resultaträkningen och en fordran i balansräkningen. I takt med leasetagarens 
amorteringar så minskar leasegivarens fordran i samma takt. Då det gäller redovisning av 
leasingavtalet för leasegivarens del kommer det ur ett bokföringstekniskt perspektiv att 
behandlas på samma vis som om denne istället hade lånat ut kapitalet mot ränta. För 
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leasetagaren blir effekten densamma som om denne hade köpt tillgången och finansierat köpet 
med lån. 
 

		Leasetagare	 		 		 		 		 				
		Resultaträkning	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4	 År	5			
		räntekostnad	 7	000	kr	 5	783	kr	 4	480	kr	 3	087	kr	 1	596	kr			
		Avskrivning	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr			
				 		 		 		 		 				
		Balansräkning	 		 		 		 		 				
		Leasingtillgång	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr			
		Ack.	Avskrivning	 20	000	kr	 40	000	kr	 60	000	kr	 80	000	kr	 100	000	kr			
		Skuld	 82	611	kr	 64	005	kr	 44	096	kr	 22	794	kr	 0	kr			
				 		 		 		 		 				

		Leasegivare	 		 		 		 		 				
		Resultaträkning	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4	 År	5			
		Ränteintäkt	 7	000	kr	 5	783	kr	 4	480	kr	 3	087	kr	 1	596	kr			
				 		 		 		 		 				
		Balansräkning	 		 		 		 		 				
		Fordran	 82	611	kr	 64	005	kr	 44	096	kr	 22	794	kr	 0	kr			
				 		 		 		 		 		 		

 Tabell 3.1 Resultat- och balanspåverkan över leasingperioden 
 

3.3.4 Operationell leasing 
IAS 17 p. 34 anger att leasetagaren ska vid ett operationellt leasingavtal kostnadsföra 
leasingavgiften bortsett från utgifter för försäkring och underhåll. Kostnadsföring ska ske linjärt 
över leasingperioden, om det inte finns ett annat system som bättre återspeglar den ekonomiska 
nyttan över leasingperioden. IAS 17 p. 35 kräver också att företag lämnar upplysningar i de 
finansiella rapporternas noter för de operationella leasingarnas hopräknade minimi-
leaseavgifter, med förfallotidpunkter som är fördelade enligt följande: inom ett år, senare än ett 
år men inom fem år, senare än fem år. 
 
För leasetagarens del anger IAS 17 p. 49 att tillgångarna för vilka operationella leasingavtal 
ingåtts ska redovisas i balansräkningen. Vidare anger IAS 17 p. 50 att intäkterna ska 
periodiseras linjärt över leasingperioden även om de faktiska leasingbetalningarna varierar i 
storlek. En annan systematisk metod får användas om det bättre återspeglar på vilket sätt de 
ekonomiska fördelarna minskar över tiden. Kostnader som enligt IAS 17 p. 51 sammanhänger 
med leasingintäkterna ska redovisas då de uppstår, det samma gäller för avskrivningar som 
enligt IAS 17 p. 53 anger att IAS 36 ska tillämpas för att fastställa nedskrivningsbehovet av 
tillgången.  
 
Tabell 3.2 demonstrerar ett exempel på hur leasegivarens och leasetagarens balans- och 
resultaträkning påverkas över leasingperioden vid operationell leasing om den underliggande 
tillgångens värde är 100 000 kr, räntan 7 % och leasingavgifterna är 24 389 kr. 
 



 

 - 17 - 

		 Leasegivare	 		 		 		 		 		 		
		 Resultaträkning	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4	 År	5	 		
		 Leasingintäkt	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 		
		 Avskrivning	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr	 20	000	kr	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
		 Balansräkning	 		 		 		 		 		 		
		 Leasingtillgång	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr	 100	000	kr	 		
		 Ack.	Avskrivning	 20	000	kr	 40	000	kr	 60	000	kr	 80	000	kr	 100	000	kr	 		
		 Skuld	 80	000	kr	 60	000	kr	 40	000	kr	 20	000	kr	 0	kr	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
		 Leasetagare	 		 		 		 		 		 		
		 Resultaträkning	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4	 År	5	 		
		 leasingavgift	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Tabell 3.2 Balans och resultatpåverkan vid operationell leasing 
 

3.4 Leasing enligt IFRS 16 
I den nya redovisningsstandarden för leasingkontrakt, IFRS 16, anges i p. 1 att standardens 
syfte är att ange principer för redovisning, värdering och upplysningar för leasing. Standarden 
vill därmed skapa principer för leasetagare och leasegivare så att de redovisar relevant 
information som på ett trovärdigt sätt återspeglar transaktionernas verklighet. I IFRS 16 IN10 
framgår att den nya standarden enbart tillämpar en redovisningsmodell för leasing vilket medför 
att den tidigare uppdelningen mellan operationell och finansiell utgår. Det innebär enligt samma 
punkt att en tillgång och en skuld ska redovisas för samtliga leasingåtaganden som överstiger 
12 månader och som inte anses vara av lågt värde. För leasegivarens del framgår i IFRS 16 
IN14 att det inte skett några betydande förändringar från IAS 17 och att en fortsatt uppdelning 
mellan operationell och finansiell ska göras.   
 
En framstående förändring, till följd av att normgivaren frångår uppdelningen mellan 
operationell och finansiell leasing, är konceptet att redovisa leasingkontraktet som en 
nyttjanderätt på tillgångssidan enligt IFRS 16 p. 22. För de avtal som tidigare klassificerats som 
finansiella blir skillnaden inte så stor. Den stora förändringen är för de avtal som tidigare 
klassificerats som operationella. Då leasingperioden inte nödvändigtvis måste motsvara hela 
den underliggande tillgångens ekonomiska livslängd innebär det att nyttjanderätten kan 
understiga tillgångens totala ekonomiska värde. Istället motsvarar den bara en del av den 
ekonomiska livslängden. Detta gäller för åtaganden där det av avtalet inte framgår att 
leasetagaren tar över ägandet eller har rätt att köpa tillgången och troligtvis kommer göra det. I 
IFRS 16 p. 32 framgår att nyttjanderätten ska skrivas av från leasingkontraktets startdatum till 
och med slutet av tillgångens ekonomiska livslängd. Detta ska göras då äganderätten övergår 
från leasegivaren till leasetagaren vid leasingperiodens utgång eller om kostnaden för 
nyttjanderätten reflekterar en underliggande köpoption för tillgången. Vidare framgår av IFRS 
16 p. 32 att då äganderätten inte övergår till leasetagaren efter leasingperiodens slut och det 
heller inte finns någon köpoption, som ofta är fallet vid vad som tidigare klassificerades som 
operationell leasing, ska nyttjanderätten skrivas av till det tidigaste av nyttjanderättens livslängd 
eller leasingperiodens slut. 
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3.4.1 Undantag vid redovisning 
Som tidigare framgått ska IFRS 16 tillämpas på samtliga leasingåtaganden men det finns dock 
specificerade undantag som framgår i IFRS 16 p. 5 - 8. Enligt IFRS 16 p. 5(a) och IFRS 16 p. 
5(b) gällande kortfristiga leasingåtaganden eller leasingåtaganden där den underliggande 
tillgången enligt IFRS p. B3 - B4 är av lågt värde, förefaller det fritt för leasingtagaren att 
tillämpa IFRS 16 p. 22 - 49. Om leasingtagaren väljer att inte tillämpa IFRS 16 p. 22 - 49 ska 
istället p. 6 tillämpas, vilket innebär direkt kostnadsföring av leasingbetalningarna linjärt över 
leasingperioden eller en annan systematisk metod om det bättre återspeglar leasingåtagandets 
ekonomiska nytta över perioden.  
 

3.4.2 Initial samt efterföljande värdering av leasingskuld 
Enligt IFRS 16 p. 26 ska leasingtagaren vid leasingåtagandets startdatum initialt redovisa en 
skuld som motsvarar nuvärdet av de återstående leasingbetalningar vid tidpunkten för 
värdering. Leasingbetalningarna ska diskonteras mot impliciträntan i leasingavtalet. Om 
impliciträntan inte går att fastställa framgår att leasegivarens marginella låneränta istället ska 
användas. I IFRS 16 p. 27 berörs vad som ska definieras som leasingbetalning och som således 
kommer ligga till grund för diskontering och värdering av skuld. Definitionerna i IFRS 16 p. 
27 behandlas under rubrik 3.10. 
 
Efter den initiala värderingen ska IFRS 16 p. 36 följas, vilket innebär efterföljande värderingar 
av skulden under leasingperioden. Det här görs i takt med att leasingbetalningar och ränta 
utfaller eller förändringar i redovisat värde sker på grund av en ombedömning. 
              

After the commencement date, a lessee shall measure the lease liability by: 
(a)  increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability; 
(b)  reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and 
(c) remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease 

modifications specified in paragraphs 39–46, or to reflect revised in-
substance fixed lease payments (see paragraph B42). 

 
  (IFRS 16 p. 36)  

 

3.4.3 Initial samt efterföljande värdering av nyttjanderätt 
IFRS 16 p. 22 kräver att vid leasingåtagandets startdatum ska företaget ta upp en tillgång i form 
av nyttjanderätt. Värdering av nyttjanderätten ska göras till självkostnad enligt IFRS 16 p. 23. 
Definitionen av självkostnad och vad den innehåller definieras i fyra punkter enligt IFRS 16 p. 
24. 
 

The cost of the right-of-use asset shall comprise:     
(a)  the amount of the initial measurement of the lease liability, as described in 

paragraph 26;     
(b)  any lease payments made at or before the commencement date, less any lease 

incentives received;    
(c)  any initial direct costs incurred by the lessee; and 
(d)  an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling and removing 

the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the 
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underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the 
lease, unless those costs are incurred to produce inventories. The lessee 
incurs the obligation for those costs either at the commencement date or as 
a consequence of having used the underlying asset during a particular 
period. 

 
 (IFRS 16 p. 24) 
 
Vid efterföljande värdering av nyttjanderätten ska företaget enligt IFRS 16 p. 29 tillämpa en 
kostnadsmodell, så länge inte värderingsmetoderna i IFRS 16 p. 34 och 35 används. 
Kostnadsmodellen innebär enligt IFRS 16 p. 30 att nyttjanderätten ska värderas till 
självkostnadspris med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. 
Enligt samma punkt ska även hänsyn tas till omvärderingar av leasingskulden så som 
specificerats i IFRS 16 p. 36(c). 

   
To apply a cost model, a lessee shall measure the right-of-use asset at cost: 

(a)  less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses; 
and 

(b)  adjusted for any remeasurement of the lease liability specified in paragraph 
36(c).  

 
 (IFRS 16 p. 30) 
 

3.5 Övergångsbestämmelser för pågående operationella 
leasingåtaganden 

För pågående operationella leasingkontrakt hänvisas till IFRS 16 appendix C som har samma 
auktoritet som standarden i sig. IFRS 16 C5 ger möjligheten till att välja två olika 
tillvägagångssätt gällande omklassificering av befintliga operationella leasingavtal under IAS 
17. Det ena alternativet är att enligt IFRS 16 C5(a) tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattning och bedömningar samt fel. Det andra alternativet är att tillämpa IFRS 
16 C5(b) där istället den kumulativa effekten av att ha tillämpat den nya standarden från 
leasingkontraktets början ska redovisas mot balanserade vinster eller annat eget kapital som 
företaget anser lämpligt.  
 

3.5.1 Tillämpning av IFRS 16 C5(a) 
Väljer företaget att tillämpa IFRS 16 C5(a) innebär det fullständig retroaktivitet och tillämpning 
av IAS 8 redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. 
Företaget ska då retroaktivt tillämpa IFRS 16 som framgår av IAS 8 p. 19. I IAS 8 p. 22 framgår 
följande: 
 

När ett byte av redovisningsprincip tillämpas retroaktivt i enlighet med punkt 19 a 
eller b, ska företaget justera ingående balans för varje påverkad del i eget kapital 
för den tidigaste redovisade period och jämförelsebelopp som redovisats för varje 
tidigare redovisad period som om den nya standarden alltid tillämpats.  

 
 (IAS 8 p. 22) 
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3.5.2 Tillämpning av IFRS 16 C5(b) 
IFRS 16 C5(b) är det andra alternativet av övergångsbestämmelser vid första tillämpningen av 
IFRS 16. Övergångsbestämmelserna kallas även för lättnadsregler (KPMG 2016) då de 
erbjuder mer eller mindre förenklade övergångsregler i förhållande till IFRS 16 C5(a). Enligt 
IFRS 16 C5(b) ska IFRS 16 C7 - C13 användas vid värdering av befintliga operationella 
leasingåtaganden. För värdering av leasingskulden följs IFRS 16 C8(a) som bestämmer att 
värdering ska göras till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna. Nuvärdet räknas fram 
genom att diskontera mot leasetagarens marginella låneränta, vilket skiljer sig från andra delar 
i standarden som använder sig av impliciträntan.  
 
Vid värdering av nyttjanderätten ges återigen två alternativ. Antingen sker värdering enligt 
IFRS C8(b(i)) eller IFRS C8(b(ii)). Företaget får själv välja vilket alternativ som avses 
användas utifrån varje enskilt operationellt leasingkontrakt. Väljs IFRS C8(b(i)) ska 
nyttjanderätten värderas till det redovisade värdet som om standarden tillämpats från 
kontraktets början fast istället används leasetagarens marginella låneränta vid värdering. Väljs 
IFRS C8(b(ii)) ska nyttjanderätten värderas till ett värde som motsvarar leasingskulden och 
justeras för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter som redovisats i 
balansräkningen i direkt anslutning till dagen då övergång sker till IFRS 16. 
 
IFRS 16 C7 tillkännager att vid tillämpning av IFRS 16 C5(b) behöver företaget inte upprätta 
någon jämförande information. Istället ska den kumulativa effekten av att ha tillämpat 
standarden från början redovisas som en justering mot balanserade vinstmedel, eller annan del 
av eget kapital som anses lämpligt.  
 

3.6 Leasetagarens marginella låneränta  
Leasetagarens marginella låneränta, incremental borrowing rate, definieras i IFRS 16 appendix 
A. Definitionen har omformulerats för att stämma överens med den nya standardens begrepp 
men har till sin innebörd inte varit föremål för någon avsevärd förändring. Vid användning av 
den marginella låneräntan i våra typfall har av pedagogiska skäl en ränta på 10 % valts. 
Definitionen av leasetagarens marginella låneränta lyder enligt IFRS 16 appendix A följande.  
 

The rate of interest that a lessee would have to pay to borrow over a similar term, 
and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value 
to the right-of-use asset in a similar economic environment. 

 
 (IFRS 16 Appendix A)  
 

3.7 Diskonteringsränta 
Normgivaren IASB vill att företag beräknar nuvärdet av operationell leasing med hjälp av en 
diskonteringsränta som i det här fallet utgår från leasingkontraktets implicitränta (IFRS 16 p. 
26). Enligt IFRS 16 appendix A motsvarar den implicita räntan den ränta som gör att nuvärdet 
av leasingbetalningarna och det icke-garanterade restvärdet blir lika stort som summan av den 
underliggande tillgångens verkliga värde och annan initialkostnad för leasegivaren. För de 
gånger impliciträntan saknas ska leasetagaren istället använda den marginella låneräntan som 
beskrivs i IFRS 16 p. 26. 
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Eftersom typfallen är konstruerade utifrån ett teoretiskt perspektiv så har vi av pedagogiska skäl 
valt att använda en implicitränta på 7 % för att på ett tydligt sätt visa på de effekter som 
leasingavtal har på balans- och resultatrapporterna. Eftersom räntan i det enskilda fallet kan 
variera så är det upp till varje företag att själva räkna utifrån sin ränta då kapitalisering görs. 
 

3.8 Utgångspunkt för nuvärdesberäkning 
Vid redovisning av ett leasingåtagande ska leasingskulden enligt IFRS 16 p. 26 värderas till 
nuvärdet. Vid beräkning av nuvärde värderas en framtida betalning i förhållande till en 
alternativ ränta för att få fram vad betalningen är värd idag. Logiken grundar sig i att något är 
mer värt idag än imorgon och kompensationen för att inte få pengar idag uttrycks i ränta. På så 
vis går det med hjälp av räntan avläsa pengars värde vid en framtida tidpunkt och som uttrycks 
nuvärde (Wramsby & Österlund 2008, ss. 230 - 231). Den räntan som används kallas för 
diskonteringsränta och formeln för beräkning av nuvärde redogörs i Figur 3.3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3.3 Beräkning av nuvärde (Wramsby & Österlund 2006, s. 24) 
 

3.9 Initialkostnad 
Tillkommande kostnader som uppstår vid ingången av ett finansiellt leasingavtal är enligt IFRS 
16 appendix A kostnader som kallas för initialkostnader. Vid beräkning av initialkostnader 
undantas kostnader som uppstår för tillverkare eller leasingförmedlare. Värderingen av 
tillgångens nyttjanderätt ska göras enligt kostnadsmodellen och till den hör initialkostnaden 
som uppkommer hos leasetagaren enligt IFRS 16 p. 24. När IFRS 16 tillämpas för första gången 
finns det lättnadsregler varpå leasetagaren kan välja att exkludera initialkostnaden vid 
beräkning av tillgångens nyttjanderätt enligt IFRS 16 p. C10(d), förutsatt att företaget valt att 
följa övergångsbestämmelserna IFRS 16 C5(b) och inte IFRS 16 C5(a).  
 

3.10 Leasingavgift 
i IFRS 16 appendix A framgår att leasingavgifter är betalningar som görs från leasingtagaren 
till leasinggivaren som avser rätten att använda den underliggande tillgången. Betalningarnas 
innehåll definieras som fasta betalningar, variabelavgifter, restvärde och köpoption. 
 

3.10.1 Annuitet 
Leasingavgiften som leasingtagaren förbinder sig till att betala grundar sig bland annat i så 
kallade annuiteter, eller med andra ord fasta betalningar. Annuiteter är enligt Wramsby och 
Österlund (2006, s. 30) lika stora belopp som betalas med en viss periodicitet över låneperioden. 
Leasingavgiften innehåller dels en hyra eller avbetalning för själva leasingobjektet men också 

𝑵𝑽 =	
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒏 

 
 NV = Nuvärde 
 r = Ränta 
 n = år 
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en angiven ränta. Tabell 3.3 visar hur det kommer se ut om ett företag väljer att betala ett lån 
på 100 000 kr med en ränta på 7 % fördelat över 5 år med annuiteter. Tabellen demonstrerar 
storleken på utbetalningen och fördelningen mellan ränta och amortering. 
 

		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 År	1	 År	2	 År	3	 År	4	 År	5	 		
		 Lånebelopp	IB	 100	000	kr	 82	611	kr	 64	005	kr	 44	096	kr	 22	794	kr	 		
		 Annuitet	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 24	389	kr	 		
		 Ränta	 7	000	kr	 5	783	kr	 4	480	kr	 3	087	kr	 1	596	kr	 		
		 Amortering	 17	389	kr	 18	606	kr	 19	909	kr	 21	302	kr	 22	794	kr	 		
		 Lånebelopp	UB	 82	611	kr	 64	005	kr	 44	096	kr	 22	794	kr	 0	kr	 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Tabell 3.3 Annuiteter och fördelning mellan ränta och amortering 
 
Vid utformandet av de fiktiva leasingkontraktet i typfallen har vi använt oss av annuiteter för 
beräkning av leasingavgiftens fasta betalningar. Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt i 
formeln nedan i Figur 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.4 Beräkning av annuiteter (Wramsby & Österlund 2006, s. 30) 
 

3.10.2 Variabelavgift 
Variabelavgift enligt appendix A i IFRS 16 avser den del av leasingbetalningarna som 
leasetagaren gör till leasegivaren efter att leasingavtalet ingås och som är rörlig och beräknas 
med utgångsläget från framtida belopp för faktorer som förändras. Det är inte bara den förflutna 
tiden som tas i beaktning utan även exempelvis framtida marknadsräntor, framtida prisindex 
eller viss procentandel av omsättning (IFRS 16 p. 28). IFRS 16 p. 27 betonar att variabla 
avgifter ska innefattas i leasingbetalningarna vid värdering av leasingskulden.  
 

3.10.3 Restvärde 
Appendix A i IFRS 16 tar upp restvärde och delar upp det i antingen ett garanterat restvärde 
eller ett ej garanterat restvärde. Ett garanterat restvärde innebär att en, till leasegivaren 
orelaterad part, garanterar ett minsta värde (eller en del av värdet) av den underliggande 
tillgången vid leasingperiodens slut. Ett ej garanterat restvärde innebär den del av restvärdet av 
den underliggande tillgång till vilken leasegivaren inte är försäkrad om att realisera eller som 
enbart är garanterat av en till leasegivaren relaterad part. 
 

Annuitet = P	x	 3
r

1 − (1 + r)789 

 
 P = Beloppet som faller ut idag 
 r = Ränta 
 n = Antal år 
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3.10.4 Köpoption 
I ett leasingkontrakt kan leasetagaren inneha en option som innebär att denne får förlänga 
leasingkontraktet eller avsluta det i förtid. Leasingperioden ska innefatta den period som inte 
kan sägas upp och de perioder där leasetagaren har en möjlighet att förlänga leasingavtalet om 
leasetagaren med rimlig säkerhet ska utnyttja möjligheten enligt IFRS 16 p. 18(a). Om 
leasingkontraktet omfattar perioder där leasetagaren har möjlighet att säga upp leasingavtalet 
och denne med rimlig säkerhet ska utnyttja möjligheten, ska även denna period beaktas vid 
beräkning av den totala leasingperioden (IFRS 16 p. 18(b)). Vidare uppger IFRS 16 p. 19 att 
företaget ska ta i beaktning all relevant information och omständigheter som ger leasetagaren 
ekonomiska incitament för att utnyttja optionen.  
 

3.11 Analysmodell för studiens empiri 
De utformade typfallen i kapitel 4 utgör empirin i vår studie. För att kunna analysera typfallen 
har en analysmodell skapats och nedan presenteras analysmodellens olika delar. 

3.11.1 Nyckeltal 
Nyckeltal syftar till att förutsättningslöst beskriva ett förhållande och det är upp till användaren 
att bedöma i vilken utsträckning nyckeltalen är verklighetsförankrat eftersom nyckeltal ofta 
begränsas i att de enbart är förenklingar av verkligheten som oftast är mer komplex och 
påverkas av många faktorer (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 16). Trots detta anses 
nyckeltal vara ett effektivt sätt för att kunna bedöma och styra verksamheten och är en 
väletablerad metod sedan en lång tid tillbaka (BAS, 2016 s. 13). Fördelen med nyckeltalen är 
förenklingarna som skapar förutsättningar för att diskutera komplexa frågor och se ekonomiska 
förhållanden på ett överskådligt sätt, vilket i de flesta fall är en nödvändighet för att kunna se 
företagets styrkor, svagheter och utvecklingspotential (Catasús et al. 2008, s. 17; BAS 2016, s. 
13).  
 
Forskning som har gjorts kring kapitalisering av operationell leasing visar på att nyckeltal 
påverkas nämnvärt när operationell leasing kapitaliseras jämfört med innan kapitalisering 
(Bennett & Bradbury 2003, s. 112; Singh 2012, s. 357). Förändringarna kommer ha en 
signifikant påverkan på företag där operationella leasingåtaganden är essentiella för överlevnad 
(Singh 2012, s. 336). Fitó, Moya och Orgaz (2013, s. 344) menar på att kapitaliseringen kan 
orsaka en signifikant påverkan på finansiella nyckeltal som i sin tur påverkar företagets 
finansiella struktur, finansiella kontrakt med olika aktörer och prestanda. Enligt Beattie, 
Edwards och Goodacre (1998, s. 236) påverkar kapitalisering fem typer av redovisnings-
områden: räntekostnader, avskrivningar, anläggningstillgångar, ackumulerade avskrivningar 
och skulder. Kapitaliseringens påverkan på nyckeltalen är beroende av relationen mellan 
kapitalelementet (de bokförda amorteringarna) i leasingavgifterna och avskrivnings-
kostnaderna på den leasade tillgången, vilket i sin tur beror på tillgångens beräknade 
ekonomiska livslängd, det primära leasingavtalet och val av avskrivningsmetod. Goodacre 
(2003, s. 104) skriver att endast skuldsättningsgraden skulle påverkas signifikant och att 
korrelationen mellan för- och efterkapitalisering skulle vara stark.  
 

3.11.1.1 Soliditet 
Soliditet är ett nyckeltal som visar ägarnas procentuella kapitalinsats i förhållande till det totala 
kapitalet. Det egna kapitalet måste fånga förluster som uppstår under olika räkenskapsår. Under 
sämre räkenskapsår testas företagets överlevnadsförmåga genom att sätta det egna kapitalets 
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storlek i förhållande till det totala kapitalet (Hallgren 2002, s. 50). Catasús et al. (2008, s. 172) 
bekräftar att för företag som har låg soliditet innebär det att hela verksamheten är riskabel då 
det blir svårare att motstå förluster under vissa räkenskapsår. Om soliditeten är låg kan förluster 
orsaka att företagets egna kapital minskas, vilket gör att lån som tidigare har beviljats av 
exempelvis långivare, utsätts för risken att inte återbetalas (Greve 2014, s. 88). Vad som gör 
soliditeten till ett intressant nyckeltal att undersöka vid kapitalisering av operationell leasing är 
enligt Smith (2006, ss. 269 - 270) att vid operationell leasing sker anskaffning och finansiering 
av tillgången utanför balansräkningen. Det innebär att balansomslutningen blir lägre än vid köp 
av tillgången och således ökar soliditeten.  
 
 
 
 

Figur 3.5 Beräkning av soliditet 
 

3.11.1.2 Skuldsättningsgrad 
Ett viktigt nyckeltal som används för att mäta den operationella leasingens kapitaliseringseffekt 
är skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden ger en bild av förhållandet mellan skulder och eget 
kapital (Catasús et al. 2008, s. 172; Lönnqvist 2011, s. 245). Skuldsättningsgraden visar hur 
många gånger större skulderna är jämfört med det egna kapitalet. Nyckeltalet indikerar även 
hur stor finansiell risk företaget kan utsättas för (De Villiers & Middelberg 2013, s. 663). 
Företag som redovisar operationell leasing får enligt Smith (2006, ss. 269 - 270) en lägre 
skuldsättningsgrad än vad företag erhåller vid köp av tillgång. Ökad skuldsättning leder till att 
företagsägare utsätts för finansiell risk, vilket de vill kompensera för genom att öka 
avkastningskravet, men också till att det blir en finansiell utväxling, som gör att avkastningen 
blir högre (Greve 2016, s. 63). 
 
 
 
 
 

Figur 3.6 Beräkning av skuldsättningsgrad 
 

3.11.1.3 Räntabilitet på eget kapital 
Investerare vill ha avkastning på det investerade kapitalet i företaget. Räntabilitet på eget kapital 
indikerar hur stor avkastning som investerare får för deras investeringar (De Villiers & 
Middelberg 2013, s. 665). För att företaget ska behålla sina investerare krävs det att 
avkastningen är större än den avkastning som erbjuds vid en säker placering (Catasús et al. 
2008, s. 170; Lönnqvist 2011, s. 249). Räntabilitet på eget kapital är beroende av företagets 
effektivitet, men också företagets finansiella struktur (Greve 2016, s. 86). Enligt Xu, Davidson 
och Cheong (2017, s. 45) har inte kapitalisering av operationell leasing någon signifikant 
påverkan på räntabilitet på eget kapital, medan kapitaliseringen har en signifikant påverkan på 
andra nyckeltal.  
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Figur 3.7 Beräkning av räntabilitet på eget kapital 
 

3.11.1.4 Räntabilitet på totalt kapital 
Räntabilitet på det totala kapitalet är direkt jämförbart med kapitalmarknadens ränta och 
rekommenderas av Näringslivets börskommitté och Sveriges Finansanalytikers Förening 
(Hansson, Arvidson & Lindquist 2006, s. 127). Räntabilitet på totalt kapital används för att se 
om ledningen skapat värde för ägarna genom att se om det totala kapitalet överträffat en uppsatt 
kalkylmässig ränta (Greve 2014, s. 135). Nyckeltalet visar hur avkastningen har skapats genom 
att visa hur stor del som skapats med hjälp av god lönsamhet och hur stor del av värdet som har 
skapats med hjälp av företagets finansiella struktur. Genom att beräkna räntabiliteten på 
kapitalet går det att urskilja vilken avkastning företaget har genererat i förhållande till de 
tillgångar som det förfogar över (Lönnqvist 2011, ss. 251 - 252). Egentligen visar måttet en 
procentsats på hur väl rörelsen går oberoende av om den är finansierad genom skulder eller eget 
kapital (Catasús et al. 2008, s. 171). Enligt Hansson, Arvidson och Lindquist (2006, ss. 118 - 
119) tas därför hänsyn endast till det egna kapitalet och räntebärande skulder vid beräkningen.  
 
 
 
 
 
 

Figur 3.8 Beräkning av räntabilitet på totalt kapital 
 
Räntabilitet på totalt kapital kan delas upp i kapitalomsättningshastighet och vinstmarginal för 
att få ökad insikt i de underliggande drivkrafterna till företagets lönsamhet (Bauman, 2014, s. 
191). DuPont-modellen visar hur de två uttrycken, kapitalomsättningshastighet och 
vinstmarginal tillsammans med deras bestämningsfaktorer hör ihop (Ax, Johansson & Kullvén 
2015, s. 422). DuPont-modellen har följande utseende: 
 

Figur 3.9 DuPont-modellen 
 

3.11.1.5 Kapitalomsättningshastighet 
Räntabilitet på totalt kapital innehåller både ett resultatelement och ett kapitalelement vilket gör 
att räntabiliteten kan påverkas både av resultatet och kapitalanvändningen (Greve 2014, s. 135). 
Tillgångarnas omsättningshastighet mäter hur mycket tillgångar företaget binder i förhållande 
verksamhetens omfattning. Ju mer tillgångar som binds i företaget, desto lägre blir 
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kapitalomsättningen och därmed även räntabiliteten på kapitalet (Hansson, Arvidson, Lindquist 
2006, s. 121). Kapitalomsättningshastigheten visar hur mycket en investerad krona ger i 
omsättning (Carlson 2014, s. 246) och blir intressant att beräkna då kapitaliseringen av tidigare 
operationell leasing gör att mer kapital binds i företagets balansräkning.  
 
 
 
 
 

Figur 3.10 Beräkning av kapitalomsättningshastighet 
 

3.11.1.6 Vinstmarginal 
Nyckeltalet vinstmarginal mäter hur stor avkastning som det omsatta kapitalet ger, alltså hur 
stor vinsten är i procent av försäljningen (Lönnqvist 2011, s. 263). Vinstmarginalen visar även 
i procent hur stor andel av företagets omsättning som blir över för att täcka finansiella 
kostnader, skatt och vinst. Vinstmarginalen indikerar hur väl företaget kan täcka finansiella 
kostnader, skatt och vinst men ändå behålla en procentandel av omsättningen (Lantz, 2015, s. 
99). Greve (2014, s. 136) förklarar att ett företag kan förbättra vinstmarginalen genom att höja 
priserna eller sänka kostnaderna.  
 
 
 
 
 

Figur 3.11 Beräkning av vinstmarginal 
 

3.11.2 Intressentteorin 
Nästan ingen analys eller bedömning av företag kan idag göras utan någon form av hänvisning 
till intressenter och deras deltagande i processen (Voinov & Bousquet 2010, s. 1268). Den 
finansiella redovisningen i företag är en process som omfattar insamling och bearbetning av 
finansiell information som ska ligga till grund för beslutsfattande hos både interna och externa 
parter (Deegan & Unerman 2011, s. 32). Intressentteorin säger att intressenter inte beskrivs som 
en enda enhet utan försöker vidga perspektivet och undersöka olika intressentgrupper i 
samhället (Nilsson & Olve 2013, s. 106). Det intressanta med intressentteorin är att den 
accepterar att olika intressenter kan ha disparata uppfattningar om hur en organisation ska 
bedrivas och vad som är rätt och fel. Av den orsaken kommer det vara flera olika sociala 
kontrakt som förhandlas med olika intressenter, istället för att ha ett kontrakt med samhället i 
stort (Deegan & Unerman 2011, s. 348). Freeman och Reed (1983, s. 91) ger följande definition 
på intressenter:  
 

Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 
organization’s objectives, or is affected by the achievement of an organization’s 
objectives. 
 
 (Freeman & Reed 1989, s. 91) 
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Ett större företag kan ha många olika intressenter. Freeman (2010, ss. 52 - 53) beskriver 
intressenter som en grupp eller individer som kan påverka, eller kan påverkas av resultatet av 
ett företags verksamhet. Nilsson och Olve (2013, s. 106) förklarar att om företag ska bli 
framgångsrika krävs det att företagsledningen beaktar alla möjliga intressenter och utvärderar 
hur deras intressen kan uppfyllas. Det går inte att negligera en enda grupp eller individ som kan 
påverka eller kan påverkas av företaget då denna intressentgrupp kan förhindra företagets 
framgångar. Ur det har begreppet stakeholder management växt fram och refererar till 
nödvändigheten för ett företag att hantera relationerna med specifika intressentgrupper på ett 
handlingsinriktat sätt (Freeman 2010, ss. 52 - 53).  
 
Intressenters samarbete är essentiellt för företagets överlevnad. Exempelvis måste ägarna bidra 
med insatt kapital, banker med lån och leverantörer måste göra sin del genom att leverera varor 
till företaget (Greve 2014, s. 32). Företagsintressenterna medverkar så länge de upplever att 
utbytet med företaget är positivt eller ger minst lika mycket som de själva bidrar med (Greve 
2014, s. 32, 2016, s. 13). Problematiken med leasingredovisningen förklarar Wong och Joshi 
(2015, s. 29) är att företag väljer att finansiera tillgångar genom att ingå operationella 
leasingkontrakt och på så vis uppvisa förskönade finansiella prestationer. Då de finansiella 
prestationerna inte är verklighetstrogna utsätts intressenterna för högre risk i sina investeringar.  
 

3.11.3 Applicering av modifierad intressentteorin 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt IFRS 16 Leases kommer att ha på företags 
balans- och resultatrapporter och relevanta nyckeltal. Utifrån det urval av nyckeltal som vi gjort 
är det relevant att studera vilka intressenter som berörs av nyckeltalen när den nya standarden 
IFRS 16 träder i kraft. De valda nyckeltalen som beskrivs under rubriken 3.11.1 kan till kopplas 
till intressenter såsom investerare, leverantörer och långivare och beskrivs mer ingående nedan. 
Den modifierade intressentteorin i form av utvalda intressenter utgör ett analysverktyg som 
används vid analys av de framställda typfallen i kapitel 4. 
 

 

Figur 3.12 Utvalda intressenter från intressentteorin 
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3.11.3.1 Investerare 
Föreställningsramen p. OB2 (IASB 2010) förklarar att syftet med den finansiella rapporteringen 
är att ge finansiell information om företaget som är användbar för existerande och potentiella 
investerare när investeringsbeslut ska fattas. Då investerarnas pengar utsätts för risk behöver de 
först få beslutsunderlag för att göra bedömningen om de skall köpa, behålla eller sälja (Smith, 
Brännström & Jansson 2015, s. 23). Många investerare använder de finansiella rapporterna för 
att fatta ekonomiska beslut och speciellt för att bedöma företagets utsikter för investeringsbeslut 
(Subramanyan 2014, s. 6). Då investerare undersöker företagets aktierisk kan de operationella 
tillgångarna som inte finns med i företagets balansräkning orsaka problem (Ely 1995, ss. 397 - 
398). Risker för investerare såsom aktieägare uppstår vid ett företags likvidation, då de inte får 
ta del av företagets tillgångar förrän alla andra borgenärer fått ta del av det som blir kvar i 
företaget. Det innebär att investerarna är de som utsätts för den största risken i förhållande till 
investerat kapital när ett företag likvideras. Vidare menar Subramanyan (2014, s. 9) att 
investerare har fördelar när företaget genererar avkastning då de har rätt till att ta del av 
vinsterna med obegränsad potential. Då investerare påverkas av företagets finansiella hälsa och 
prestation måste de analysera båda risker med ägandet och positiva aspekter av potentiell vinst 
och därmed blir deras informationsanalys den mest krävande och omfattande av alla intressenter 
(Subramanyan 2014, s. 9).  
 

3.11.3.2 Leverantörer 
Leverantörer beskrivs i föreställningsramen p. OB10 (IASB 2010) som en de primära 
användarna av företagens finansiella rapporter och att den finansiella rapporteringen är primärt 
riktat mot denna intressent. Leverantörernas intresse ligger i att veta om de kan erhålla betalning 
för sina utestående fordringar (Tagesson & Öhman 2010, s. 16). Jämfört med långivare är 
leverantörer intresserade av att bedöma ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. 
Leverantörerna använder finansiella rapporter för att fastställa kreditvillkor samt operationell 
och finansiell risk (Subramanyan 2014, s. 6; Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008, s. 123). Smith, 
Brännström och Jansson (2015, s. 26) förklarar att om leverantörer, till skillnad från långivare, 
har investerat i företagsrelationer, produktionsutveckling eller utrustning till produktionen, kan 
de ha ett djupare intresse av företagets finansiella hälsa och prestationer.  
 

3.11.3.3 Långivare 
Långivare är den intressentgrupp som tar del av informationen från de finansiella rapporterna 
för att göra en bedömning av företagets kreditvärdighet, alltså om företaget kan betala ränta och 
amorteringar vid förfallodatum (IASB 2010, p. OB3). Smith, Brännström och Jansson (2015, 
s. 26) beskriver kreditrisken som den risk som finns för att företaget inte uppfyller sina 
betalningsförpliktelser. På kort sikt görs riskuppskattningen utifrån företagets likviditet samt 
soliditet. På längre sikt är långivare intresserade av företagets lönsamhetsutveckling. Imhoff, 
Lipe och Wright (1997, s. 13) förklarar att långivare tar hänsyn till tillgångar och skulder som 
är utanför balansräkningen när de ska göra en bedömning av kreditrisken. Vidare menar 
författarna att långivare tvingas justera de finansiella rapporterna för sådana tillgångar och 
skulder för att bättre mäta den ekonomiska situationen i företaget. 
 
Vid bedömning av återbetalningsförmåga beskriver Tagesson och Öhman (2010, s. 16) att 
information inhämtas från företagets finansiella rapporter för att kunna göra en bedömning om 
företaget uppfyller de förutsättningar som krävs av långivaren. Rapporterna ger långivaren en 
överblick av vilka tillgångar som företaget besitter och som kan ställas som säkerhet för lånet. 
Smith, Brännström och Jansson (2015, s. 26) beskriver att till skillnad från investerarna måste 
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inte långivarna bedöma alla möjliga framtidsutsikter. Som tidigare nämnts måste investerarna 
bedöma både framtida vinster men också riskerna som uppstår vid investeringar i företaget. 
Långivaren behöver bara bedöma risken, oavsett om företaget lyckas bättre och därför uttrycker 
kreditrisken ”nedsidan”.   
   

3.11.4 Kvalitativa egenskaper 
Syftet med finansiella rapporter är att ge användbar information till olika användare av de 
finansiella rapporterna för beslutsunderlag (Schroeder, Clark & Cathey 2004, s. 25). Punkten 
QC1 i föreställningsramen (IASB 2010) beskriver de kvalitativa egenskaperna som de 
egenskaper som gör att de finansiella rapporterna blir användbara för alla intressenter. Då 
redovisning fungerar som ett informationsinstrument är det mer relevant att utgå från de 
kvalitativa egenskaper i föreställningsramen när information ska samlas in (Artsberg 2005, s. 
165). Även om syftet med föreställningsramen är att förse användare av finansiella rapporter 
med användbar information för beslutsfattande, menar Godfrey, Hodgson, Holmes och Tarca 
(2006, s. 422) att användbarheten av finansiell information under nuvarande 
redovisningsstandarder har ifrågasatts. Öztürk och Serçemeli (2016, s. 143) förklarar att IAS 
17 har kritiserats eftersom företag som har många operationella leasingkontrakt inte helt 
återspeglar den företagsekonomiska sanningen. Därför menar författarna att problemen med 
transparens, trovärdig presentation och jämförbarhet i företag måste täckas. Bohušová (2015, 
s. 507) förklarar att en ny redovisningsstandard, i det här fallet i form av IFRS 16, skulle kunna 
ha potential att underlätta jämförbarhet mellan företag och öka den rapporterade transparensen 
så att intressenter kan förstå företags finansiella rapporter.  
 
De fundamentala kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen p. QC5 är relevans och 
trovärdig presentation och är därför väsentligt att utgå ifrån vid analys av empirin. Enligt 
föreställningsramen är finansiell information relevant om informationen gör en skillnad i 
beslutsfattandet hos användarna och om den finansiella informationen är kapabel till att göra 
en skillnad i beslut om det är förutsägbart värde, bekräftande värde eller både och (IASB 2010, 
pp. QC6 - QC7). Den andra övergripande kvalitativa egenskapen som är trovärdig presentation, 
förklarar att, för att information ska vara användbar krävs det att den inte bara presenterar 
relevant information, utan måste även på ett trovärdigt sätt presentera det fenomenet syftar till 
att presentera (IASB 2010, p. QC12). Utöver att uppfylla de överordnade kvalitativa 
egenskaperna krävs det att företagen i sina finansiella rapporter visar på jämförbarhet. Som 
föreställningsramen beskriver har användarna ofta olika beslut att välja mellan. Informationen 
som framställs är därför mer användbar om den kan jämföras med liknande information från 
andra enheter eller om det kan jämföras med liknande information för samma företag, men 
under en annan period (IASB 2010, p. QC20). Jämförande information hjälper användarna att 
identifiera och förstå likheter och skillnader mellan två olika objekt (IASB 2010, p. QC21). 
 

3.11.5 Rättvisande bild 
I IAS 1 p. 1 framgår det att syftet med standarden är att säkerställa jämförbarhet, både då det 
kommer till mellan företagens egna rapporter över tid, men också då det kommer till jämförelse 
mellan företag. För att uppnå jämförbarhet presenteras bland annat begreppet rättvisande bild i 
förenlighet med IFRS i IAS 1 p. 15. Enligt IAS 1 p. 15 ska rättvisande bild uppfyllas genom 
följande: ”Rättvisande bild kräver ett korrekt återgivande av transaktioner effekter, andra 
händelser och förhållanden enligt de definitioner av och redovisningsvillkor för tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader som framställs i föreställningsramen”. 
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Regeln har varit utsatt för diskussion eftersom rapporter inte skapas av sig själva utan upprättas 
av redovisare. Marculescu och Dondera (2013, s. 70) resonerar därför kring att rättvisande bild 
kan vara föremål för “subjektiv objektivitet”. Evans (2003, s. 312) beskriver regeln som 
dynamisk och därför svår att definiera närmare. Marculescu och Dondera (2013, s. 70) 
understryker också regeln som ett aktivt och dynamiskt koncept för att presentera företaget. 
Trots ifrågasättande vidhåller ändå redovisningen, som resultat av ett system med regler och 
principer, en av de källorna med högst trovärdighet (Marculescu och Dondera 2013, s. 70). 
 
I IAS 1 framställs också en “overridingregel” som klargör att företag ges möjlighet att frångå 
ett krav som ställs i IFRS då företagsledningen anser att följa kravet skulle ge en missvisande 
bild och strida mot de finansiella rapporternas syfte. IAS 1 p. 19 klargör följande: 
 

I de ytterst sällsynta fall där företagsledningen kommer fram till att iakttagande av 
ett krav i en IFRS skulle vara så missvisande att det skulle strida mot de finansiella 
rapporternas syfte, så som det framställs i föreställningsramen, ska företaget avvika 
från kravet på det sätt som anges i punkt 20 om det relevanta tillsynsregelverket 
kräver, eller i annat fall inte förbjuder, en sådan avvikelse. 

 
 (IAS 1 p. 19) 
 
Enligt Alexander (2001, s. 148) kompletterar de två regler varandra. Han uttrycker också att 
rättvisande bild i många avseenden kan liknas med “substance over form” samt att 
overridingregeln, genom regeln om rättvisande bild, begränsas att användas i syftet att skapa 
konstlade situationer med avsikt att vilseleda. På så vis uttrycker Johansson (2010, s. 92) att 
overridingregeln snarare, i ytterst sällsynta fall, utgör en skyldighet för företagen snarare än en 
rättighet att få undvika från standarden. 
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4 Empiri och Analys 
 

4.1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras de typfall vilka är konstruerade för att belysa skillnader som 
föreligger mellan IAS 17 och IFRS 16 och således presenteras i vissa typfall hur tillämpning 
går till utifrån båda standarderna för att på ett pedagogiskt vis framställa den diskrepans som 
föreligger. I kapitlet visas också vilka effekter divergensen får på de utvalda nyckeltalen samt 
balans- och resultaträkningar. På så vis syftar typfallen till att besvara de framställda 
forskningsfrågorna samt syftet med uppsatsen. I kapitlet presenteras totalt fyra typfall som bör 
läsas i kronologisk ordning då ibland hänvisning sker till tidigare antaganden eller beräkningar 
som är gjorda. På så vis hänger alla de framställda typfallen ihop men delas upp för att på ett 
naturligare och mer pedagogiskt sätt presentera innehållet. Varje typfall följs också av en analys 
som kopplas till det presenterade analysverktyget i kapitel 3 samt de aspekter som tas upp i det 
enskilda typfallet. 
 

4.2 Empiri - Typfall 1 
AB Fatbin är ett europeiskt börsnoterat bolag och tillämpar därför det internationella 
regelverket IFRS. AB Fatbin tecknar 1 januari 20x1 ett leasingavtal med AB Albjon som 
klassificeras som operationellt. Leasingperioden löper över 5 års tid med en implicit ränta på 7 
% och leasingbetalningar motsvarande 2 438 tkr per år. Det verkliga värdet på den 
underliggande tillgången är 30 000 tkr och i leasingavtalet ingår det ingen köpoption. Den 
ekonomiska livslängden för tillgången är 25 år. I kontraktet framgår inga variabla avgifter och 
ingen initialkostnad.  
 

4.2.1 Tillämpning av IAS 17 
I IAS 17 är det enbart leasingbetalningarna som påverkar företaget. Som framgår av IAS 17 p. 
33 ska leasingbetalningarna kostnadsföras linjärt över leasingperioden. AB Fatbin redovisar 
leasingavtalet som operationellt i enlighet med IAS 17 p. 10 då alla risker och fördelar inte har 
förflyttats från leasegivare till leasetagare och inte heller äganderätten efter leasingperiodens 
utgång. AB Fatbin som är leasetagaren, ska därför i likhet med IAS 17 p. 34 göra en linjär 
kostnadsföring över leasingperioden för leasingavgiften. Då leasingåtagandet inte kapitaliseras 
hamnar det utanför balansräkningen. Resultaträkningen belastas så som redovisas i Tabell 4.1 
 

		 		 		 		 		 		 		
		 År	20x1	 År	20x2	 År	20x3	 År	20x4	 År	20x5	 		
Leasingavgift		 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 		

		 		 		 		 		 		 		

Tabell 4.1 Resultatpåverkan av operationell leasing 
 

4.2.2 Tillämpning av IFRS 16 
Vid tillämpning av IFRS 16 måste det operationella leasingavtalet kapitaliseras. Det innebär att 
en tillgång i form av nyttjanderätt och en skuld redovisas på balansräkningen vilket uttrycks i 
IFRS 16 p. 22.  
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4.2.2.1 Värdering av leasingskuld 
Vid leasingperiodens ingång tillämpas IFRS 16 p. 26 som kräver att leasingtagaren beräknar de 
framtida leasingbetalningar vid värdering av leasingskulden. Värderingen ska göras till nuvärde 
och diskonteringsräntan är den impliciträntan som ligger till grund för leasingkontraktet. I vårt 
typfall är leasingkontraktets implicitränta 7 %. I Tabell 4.2 har leasingavgifterna, 2 574 tkr per 
år, diskonterats mot impliciträntan över fem år för att få fram nuvärdessumman av alla 
leasingbetalningar. 
 

		 		 		 		 		 		
		 År	 Nuvärdesfaktor	 Leasingavgift	 Nuvärde	 		
		 20x1	 0,93458	 2	574	tkr	 2	406	tkr	 		
		 20x2	 0,87344	 2	574	tkr	 2	249	tkr	 		
		 20x3	 0,81630	 2	574	tkr	 2	101	tkr	 		
		 20x4	 0,76290	 2	574	tkr	 1	964	tkr	 		
		 20x5	 0,71299	 2	574	tkr	 1	835	tkr	 		
		 		 		 12	872	tkr	 10	555	tkr	 		
Diskonteringsränta	7	%	

Tabell 4.2 Nuvärdesberäkning av leasingavgifter 
 
Enligt IFRS 16 p. 32 utgör leasingkontraktet bara en viss period av tillgångens totala 
ekonomiska livslängd. Med hänsyn till det ska företaget enbart ta upp det värde som motsvarar 
den period som företaget utnyttjar av tillgångens fulla ekonomiska livslängd. I balansräkningen 
kommer företaget att redovisa en tillgång för nyttjanderätten och en leasingskuld motsvarande 
10 555 tkr och beroende på tillgångens karaktär specificeras den därefter.  
 

4.2.2.2 Värdering av nyttjanderätt 
Enligt IFRS 16 p. 23 ska företaget värdera tillgångens nyttjanderätt till självkostnadspris och 
värderingen ska göras enligt IFRS 16 p. 24. Vidare vid efterföljande värdering kommer AB 
Fatbin att behöva tillämpa IFRS 16 p. 29, en kostnadsmodell. Kostnadsmodellen innebär enligt 
IFRS 16 p. 30 att nyttjanderätten ska värderas till självkostnadspris minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar samt justeringar gällande omberäkningar av leasingskulden 
enligt IFRS 16 p. 36C. För AB Fatbins del värderas nyttjanderätten till 10 555 tkr, vilket blir 
samma som leasingskulden. 
 

4.2.2.3 Redovisningsmässig påverkan 
När tillgången och skulden är värderad ska värdena, vid leasingkontraktets ingång, tas upp i 
leasetagarens balansräkning enligt Figur 4.1. Konsekvensen blir att företagets tillgångar så väl 
som skulder kommer att öka. 
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		 Nyttjanderätt	 10	555	tkr	 		 		
		 Leasingskuld	 		 10	555	tkr	 		
		 		 		 		 		

Figur 4.1 Bokföring av leasingkontrakt år 20x1 IFRS 16 
 
Vidare kommer företaget att redovisa amortering av leasingskulden samt ränta, istället för att 
kostnadsföra en leasingavgift. Räntan kostnadsförs och kommer belasta årets resultat medan 
amorteringen bokförs mot leasingskulden som minskar, se Figur 4.2 som visar 
bokföringsposterna för första året, år 20x1. 
 

		 		 		 		 		
		 Ränta	på	leasingskuld	 739	tkr	 		 		
		 Amortering	av	leasingskuld	 1	835	tkr	 		 		
		 Kontant	 		 2	574	tkr	 		
		 		 		 		 		

Figur 4.2 Betalning av leasingkontrakt år 20x1 
 
Till sist ska företaget dessutom tillämpa avskrivningar på leasingtillgången över 
leasingperioden enligt IFRS 16 p. 30(a). Avskrivningarna ska enligt IFRS 16 p. 31 göras enligt 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar. Konsekvensen blir att den bokförda 
leasingtillgången delas upp på antal år och summan blir den årliga avskrivningen som belastar 
årets resultat och som bokförs mot leasingtillgången som minskar med motsvarande värde. I 
Figur 4.3 visas bokföringsposter för det första året, år 20x1, utifrån vårt typfall. 
 

		 		 		 		 		
		 Avskrivning	nyttjanderätt	 2	111	tkr	 		 		
		 Nyttjanderätt	 		 2	111	tkr	 		
		 		 		 		 		

Figur 4.3 Avskrivning på nyttjanderätt år 20x1 
 

4.2.2.4 Konsekvenser för resultat- och balansräkning 
Tidigare har för operationell leasing resultatpåverkan enbart inneburit kostnadsförda 
leasingavgifter. Enligt IFRS 16 kommer istället en avskrivning och en ränta att belasta 
resultatet. Vad beträffar balansräkningen kommer den påverkas av amortering samt 
avskrivning. Utifrån de värden som redovisats i Figur 4.2 och Figur 4.3 har Figur 4.4 
konstruerats och visar hur AB Fatbins balans- respektive resultaträkning kommer att påverkas 
under det första året 20x1. 
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Balansräkning	31/12	-	20x1	

Tillgångar	 		 Skulder	 		 		
Nyttjanderätt	 8	444	tkr	 Leasingskuld	 8	720	tkr	 		
		 		 		 		 		

Resultaträkning	31/12	-	20x1	
Avskrivning	nyttjanderätt	 		 2	111	tkr	 		
Ränta	leasingskuld	 		 739	tkr	 		

		 		 Summa	 2	850	tkr	 		

Figur 4.4 Balans- och resultaträkning år 20x1 
 

4.2.2.5 Kapitaliseringens påverkan över leasingperioden 
På grund av leasingavgiftens karaktär i form av annuiteter, som innebär lika stora 
leasingavgifter över leasingperioden, kommer fördelningen mellan ränta och amortering att 
variera över leasingperioden som visas i Tabell 4.3. Den växlande fördelningen ger i sin tur 
utslag både i balansräkning så väl som resultaträkning. Amorteringen bokförs som tidigare visat 
mot leasingskulden och som på grund av fördelningen mellan ränta och amortering blir föremål 
för en progressiv amortering. Beträffande ränta gäller tvärtom där det istället blir en regressiv 
kostnad över leasingperioden. 
 

År	 Leasingavgift	 Ränta	 Amortering	 Balans	
		 		 		 		 10	555	tkr	
20x1	 2	574	tkr	 739	tkr	 1	835	tkr	 8	720	tkr	
20x2	 2	574	tkr	 610	tkr	 1	964	tkr	 6	756	tkr	
20x3	 2	574	tkr	 473	tkr	 2	101	tkr	 4	654	tkr	
20x4	 2	574	tkr	 326	tkr	 2	249	tkr	 2	406	tkr	
20x5	 2	574	tkr	 168	tkr	 2	406	tkr	 0	tkr	

Summa	 12	872	tkr	 2	316	tkr	 10	555	tkr	 		

Tabell 4.3 Räntebetalningar och amortering 
 
För resultaträkningens del kommer avskrivning av leasingtillgången belasta resultatet. 
Eftersom avskrivningen är linjär över tid påverkas resultatet med samma belopp över hela 
leasingperioden och leasingtillgångens värde kommer att på så vis sjunka med samma belopp 
över leasingperioden som redovisas i Tabell 4.4. 
 

År	 IB	 Avskrivning	 UB	
20x1	 10	555	tkr	 2	111	tkr	 8	444	tkr	
20x2	 8	444	tkr	 2	111	tkr	 6	333	tkr	
20x3	 6	333	tkr	 2	111	tkr	 4	222	tkr	
20x4	 4	222	tkr	 2	111	tkr	 2	111	tkr	
20x5	 2	111	tkr	 2	111	tkr	 0	tkr	

Tabell 4.4 Avskrivning av nyttjanderätt 
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Tabell 4.5 illustrerad den totala påverkan på resultatet för varje år över leasingperioden som en 
konsekvens av ränteutgifter samt avskrivningar. Som tabellen åskådliggör varierar den totala 
utgiften till skillnad mot en fast leasingavgift. 
 

År	 Avskrivning	 ränta	 Totalutgift	 		
20x1	 2	111	tkr	 739	tkr	 2	850	tkr	 		
20x2	 2	111	tkr	 610	tkr	 2	721	tkr	 		
20x3	 2	111	tkr	 473	tkr	 2	584	tkr	 		
20x4	 2	111	tkr	 326	tkr	 2	437	tkr	 		
20x5	 2	111	tkr	 168	tkr	 2	279	tkr	 		

Summa	 10	555	tkr	 2	316	tkr	 12	872	tkr	 		

Tabell 4.5 Utgifter som förs mot resultaträkningen 
 

Följden av att IFRS 16 väljer att kapitalisera operationella leasingåtaganden och redovisa en 
nyttjanderätt, blir att resultatpåverkan inte längre kommer vara linjär över leasingperioden så 
som gällde då leasingavgiften kostnadsfördes som helhet. Istället kommer resultatpåverkan att 
förändras över tid som en konsekvens av den minskande räntan och som illustreras i Tabell 4.5. 
I Tabell 4.6 går det att utläsa skillnaden mellan att tillämpa IAS 17 och IFRS 16 då det kommer 
till resultatpåverkan över leasingperioden. 
 
		 20x1	 20x2	 20x3	 20x4	 20x5	 		

Operationell	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 2	574	tkr	 		
Kapitalisering	 2	850	tkr	 2	721	tkr	 2	584	tkr	 2	437	tkr	 2	279	tkr	 		

Resultatpåverkan	 -276	tkr	 -147	tkr	 -10	tkr	 137	tkr	 295	tkr	 		

Tabell 4.6 Resultatpåverkan vid kapitalisering av operationell leasing 
 

4.2.3 Analys - Typfall 1 
Vid tillämpning av IAS 17 på operationell leasing tillkännages inte leasingåtagandet som en 
tillgång och inte heller som en skuld. Istället praktiseras direkt kostnadsföring av 
leasingavgifterna. Kostnadsfördelningen är på så vis linjär över leasingperioden, vilket innebär 
att det inte finns någon variation i resultatpåverkan över tid vid tillämpning av IAS 17.  Vid 
tillämpning av den nya standarden IFRS 16 på operationell leasing, ska hänsyn tas till 
nyttjanderätten av tillgången. I typfall 1 kan vi se att värdet av nyttjanderätten inte 
nödvändigtvis motsvarar tillgångens totala värde. Istället ska beräkningar göras för 
nuvärdessumman av framtida leasingavgifter som anses motsvara värdet av nyttjanderätten av 
tillgången och som sedan förs in som en tillgång och en skuld på företagets balansräkning, 
vilket torde ge en mer rättvisande bild enligt IAS 1 p. 15 och även stämma överens med 
föreställningsramens kvalitativa egenskap trovärdig presentation. Bokföringstekniskt blir 
konsekvensen att avskrivningar, räntekostnader och amorteringar istället ska göras (Beattie, 
Edwards och Goodacre 1998, s. 236). Följden blir att resultatpåverkan inte längre är linjär över 
leasingperioden utan förändras i förhållande till att leasingskulden förändras. I sin tur medför 
det att leasingskuldens bokförda värde enbart matchar nyttjanderättens bokförda värde vid 
leasingperiodens början. Under leasingperiodens resterande tid kommer leasingskulden 
värderas till olika värden vilket åskådliggörs nedan i Tabell 4.7.  
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År	 Avskrivning	 Nyttjanderätt	 Amortering	 Leasingskuld	
IB	 		 8	444	tkr	 		 8	720	tkr	

20x1	 2	111	tkr	 6	333	tkr	 1	964	tkr	 6	756	tkr	
20x2	 2	111	tkr	 4	222	tkr	 2	101	tkr	 4	654	tkr	
20x3	 2	111	tkr	 2	111	tkr	 2	249	tkr	 2	406	tkr	
20x4	 2	111	tkr	 							0	tkr	 2	406	tkr	 								0	tkr	
		 8	444	tkr	 		 8	720	tkr	 		

Tabell 4.7 bokförda värden för nyttjanderätt samt leasingskuld över leasingperioden 
 
Tillvägagångssättet kan liknas med hur finansiell leasing hanteras i IAS 17 med den enda 
skillnaden att nyttjanderätten för operationell leasing, som tidigare nämnts, bara reflekterar en 
del av tillgångens totala värde. Eftersom IFRS 16 enbart tillämpar ett tillvägagångssätt vid 
värdering, inbegrips även värdering av finansiell leasing av samma principer. Skillnaden blir 
dock att finansiell leasing antingen innefattar en leasingperiod som sträcker sig över hela den 
underliggande tillgångens livslängd eller att företaget har rätt att köpa tillgången vid 
leasingperiodens slut och att det är sannolikt att köpet kommer göras. Kontentan blir dock att 
värdering av finansiell leasing kommer ske på samma sätt i IFRS 16 som i IAS 17. 
 
Genom att redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld ökar också jämförbarheten inte bara 
mellan olika företag utan också över tiden för varje företaget. Jämförbarheten ökar eftersom 
operationella leasingåtaganden blir mer överskådliga och synliga då de förs in på 
balansräkningen. Detta går mer i linje med föreställningsramens kvalitativa egenskaper som 
beskrivs i punkten QC20 och även kravet på rättvisande bild samt de krav som ställs på 
jämförbarhet som beskrivs i IAS 1 p. 15. 
 
Empirin i typfall 1 visar på att AB Fatbins balans- och resultaträkning kommer att påverkas. 
För intressenterna som beskrivs i den teoretiska referensramen är det relevant att analysera hur 
de påverkas av de förändringar som uppstår vid övergången till den nya standarden. Som Smith, 
Brännström och Jansson (2015, s. 26) nämner, är företagets långivare intresserade av den 
kreditrisk som föreligger för utlånat kapital. Vidare skriver författarna att på kort sikt är denna 
risk beroende av bland annat företagets soliditet. Även Tagesson och Öhman (2010, s. 16) 
hänvisar till de finansiella rapporternas betydelse vid långivarens bedömning av låntagarens 
återbetalningsförmåga. På så vis kommer en ändring i företagets kapitalstruktur, som visas i 
typfall 1, påverka långivares bedömning och syn på företaget. Då intressenterna är medvetna 
om de operationella leasingåtagandenas effekter, tvingas de göra egna uppskattningar (Imhoff, 
Lipe & Wright 1997, s. 13). På grund av kapitaliseringen av det operationella leasingkontraktet 
har AB Fatbins kapitalstruktur påverkats. Företaget redovisar mer skulder i sin balansräkning 
vilket kan ha en påverkan på långivarens syn på företaget om skulderna avviker från de 
uppskattningar som tidigare gjorts av långivaren.  
 
Likt långivaren är även ett företags leverantörer intresserade av företagets betalningsförmåga 
då det kommer till betalning av sålda varor (Tagesson & Öhman 2010, s. 16). De förändringar 
som IFRS 16 innebär är dock enbart hänförda till bokföringsposter och vid en kassaflödesanalys 
går det se att utflödet av resurser fortfarande är detsamma oavsett om IAS 17 eller IFRS 16 
tillämpas. Däremot kan den ökade skuldsättningen enligt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008, s. 
123) påverka leverantörernas betalningsvillkor då den operationella och finansiella risken blir 
högre. För investerares del är förändringen i årets resultat intressant eftersom investerarna är 
intresserade av avkastning på sitt satsade kapital (Subramanyan 2014, s. 9). Av Tabell 4.6 
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framgår att årets resultat påverkas olika mycket över leasingperioden. Smith, Brännström och 
Jansson (2015, s. 23) för resonemanget att investerare använder de finansiella rapporterna för 
att besluta om de ska köpa, sälja eller behålla. Den påverkan som IFRS 16 innebär kan förändra 
vilket beslut AB Fatbins investerare kommer att fatta och borde därför öka relevansen i de 
finansiella rapporterna. 
 

4.3 Empiri - Typfall 2 
Utöver leasingkontraktet i typfall 1 har AB Fatbin ytterligare ett leasingkontrakt som 
upprättades föregående år, vilket innebär att AB Fatbin måste omklassificera ett pågående 
leasingkontrakt från IAS 17 till IFRS 16, då en viss tid av leasingperioden har passerat. 
Värdering och kapitalisering av leasingkontraktet behöver göras enligt IFRS 16. Kontraktet 
tecknades år 20x0 och således har enbart en leasingbetalning hunnit utföras innan 
omklassificeringen. I kontraktet framgår inga initialkostnader eller variabelavgifter. 
Leasetagarens marginella låneränta är 10 % och leasingavgiften uppgår till 2 574 tkr. Inga 
förutbetalda eller upplupna leasingavgifter finns. 
 

4.3.1 Övergångsbestämmelser 
Eftersom AB Fatbin för första gången ska tillämpa IFRS 16 måste även pågående operationella 
leasingavtal omklassificeras och kapitaliseras så att en tillgång och en skuld redovisas på 
balansräkningen. För pågående operationella leasingkontrakt hänvisas till IFRS 16 appendix C 
som har samma auktoritet som standarden i sig. IFRS 16 C5 ger möjligheten till att välja två 
olika tillvägagångssätt gällande omklassificering av befintliga operationella leasingavtal. Det 
ena alternativet är att enligt IFRS 16 C5(a) tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattning och bedömningar samt fel. Det andra alternativet är att tillämpa IFRS 16 C5(b) 
där istället den kumulativa effekten av att ha tillämpat den nya standarden från 
leasingkontraktets början ska redovisas mot balanserade vinster eller annat eget kapital som 
företaget anser lämpligt.  
 

4.3.2 Tillämpning av IFRS 16 C5(a) 
I IFRS 16 C5(a) framgår att den nya standarden ska tillämpas retroaktivt enligt vad som gäller 
i IAS 8. Genom att tillämpa IAS 8 p. 22 kommer företaget att redovisa kontraktet som om IFRS 
16 tillämpats från första början. Jämförande information ska också redogöras för varje tidigare 
redovisad period. 
 
Den kumulativa effekten av att tillämpa IFRS 16 ska redovisas i ingående balans i eget kapital 
för den tidigaste redovisade perioden då övergången sker från IAS 17 till IFRS 16. Utöver 
justeringen i eget kapital ska AB Fatbin även redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld som 
om IFRS 16 alltid hade tillämpats. Eftersom kontraktet i typfall 2 av pedagogiska skäl är 
identiskt med kontraktet i typfall 1 hänvisas till de tabeller och figurer samt förklaringar som 
görs i typfall 1 för beräkningar och antaganden som görs vid tillämpning av IFRS 16 C5(a). I 
Figur 4.5 redovisas de bokföringsposter som blir konsekvensen av retroaktiv tillämpning av 
IFRS 16 enligt IAS 8. 
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		 Leasingskuld	 		 8	720	tkr	 		
		 Nyttjanderätt	 8	444	tkr	 		 		
		 Eget	kapital	 276	tkr	 		 		
		 		 		 		 		

Figur 4.5 Bokföringsposter vid tillämpning av IFRS 16 C5(a) år 20x1 
 
När skulden värderas till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna (8 720 tkr) och 
nyttjanderätten värderas som om IFRS 16 tillämpats hela tiden (8 444 tkr) uppstår en differens 
(275 tkr). Differensen som redovisas mot eget kapital, motsvarar den ackumulerade effekten av 
att ha tillämpat IFRS 16 från början. Differensen grundar sig i skillnaden i resultatpåverkan av 
att tillämpa avskrivning av nyttjanderätten enligt IFRS 16 och att kostnadsföra leasingavgiften 
enligt IAS 17. Skillnaden mellan amorteringen (1 835 tkr) och avskrivning (2 111 tkr) blir det 
samma som differensen (275 tkr) ovan. I Tabell 4.6 finner vi samma differens för första årets 
resultatpåverkan mellan IFRS 16 och IAS 17, vilket innebär att eget kapital ska påverkas av 
denna differens. Genom att addera tidigare års resultatpåverkan i Tabell 4.6 går på så vis att 
utläsa den kumulativa effekten av hur eget kapital skulle påverkas beroende på under vilket år 
i leasingperioden AB Fatbin hade börjat tillämpa IFRS 16. 
  

4.3.3 Tillämpning av IFRS 16 C5(b) 
IFRS 16 C5(b) hänvisar till punkterna IFRS 16 C7 - C13. För värdering av leasingskuld ska 
IFRS 16 C8(a) följas, vilket innebär att då IFRS 16 ska tillämpas för första gången, ska för 
leasingkontrakt som under IAS 17 klassificeras som operationellt, en skuld tas upp som 
motsvarar nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna för leasingperioden. Nuvärdet 
räknas fram genom att diskontera mot leasetagarens marginella låneränta vid dagen för första 
tillämpning av IFRS 16. Tabell 4.8 redovisar leasingbetalningarnas nuvärde. 
 

		 År	 Nuvärdesfaktor*	 Leasingavgift	 Nuvärde	 		
		 20x1	 0,90909	 2	574	tkr	 2	340	tkr	 		
		 20x2	 0,82645	 2	574	tkr	 2	128	tkr	 		
		 20x3	 0,75131	 2	574	tkr	 1	934	tkr	 		
		 20x4	 0,68301	 2	574	tkr	 1	758	tkr	 		
		 		 	Summa	 10	297	tkr	 8	160	tkr	 		
*Diskonteringsränta	10	%	

Tabell 4.8 Nuvärdesberäkning av leasingbetalningar 
 
Vidare ska också nyttjanderätten värderas vilket specificeras i IFRS 16 C8(a) där det ges två 
alternativa metoder för värdering. Alternativ ett är IFRS 16 C8(b(i)) som anger att 
nyttjanderätten skall värderas till vad det redovisade värdet hade varit om standarden hade 
tillämpats sedan leasingkontraktet påbörjades fast diskonterat med leasetagarens marginella 
låneränta. Alternativ två är att enligt IFRS 16 C8(b(ii)) värdera nyttjanderätten till ett värde som 
motsvarar leasingskulden, justerat för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter som härrör 
från det berörda leasingåtagandet och som redovisats i de finansiella rapporterna direkt innan 
första tillämpningen av IFRS 16.  
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Väljer företaget att använda sig av alternativ ett ska alltså nyttjanderätten värderas med samma 
principer som åskådliggjorts i typfall 1 men istället används leasetagarens marginella låneränta. 
I Tabell 4.9 framgår att nyttjanderättens värde vid leasingperiodens början var 9 759 tkr. 
 

		 År	 Nuvärdesfaktor*	 Leasingavgift	 Nuvärde	 		
		 20x0	 0,90909	 2	574	tkr	 2	340	tkr	 		
		 20x1	 0,82645	 2	574	tkr	 2	128	tkr	 		
		 20x2	 0,75131	 2	574	tkr	 1	934	tkr	 		
		 20x3	 0,68301	 2	574	tkr	 1	758	tkr	 		
		 20x4	 0,62092	 2	574	tkr	 1	598	tkr	 		
		 		 		 12	872	tkr	 9	759	tkr	 		
*Diskonteringsränta	10	%	

Tabell 4.9 Nyttjanderättens värde 
 
Nuvärdet i Tabell 4.9 ska sedan skrivas av över leasingperioden, som är 5 år, vilket motsvarar 
en årlig avskrivning på 1 952 tkr och medför att nyttjanderättens bokförda värde för år 20x2 
blir 7 807 tkr. Differensen (353 tkr) mellan nyttjanderätten (7 807 tkr) och leasingskulden (8 
160 tkr) motsvarar den kumulativa effekten av tillämpning av IFRS 16 och bokförs mot eget 
kapital vilket demonstreras i Figur 4.6. 
 

		 		 		 		 		
		 Leasingskuld	 		 8	160	tkr	 		
		 Nyttjanderätt	 7	807	tkr	 		 		
		 Eget	kapital	 353	tkr	 		 		
		 		 		 		 		

Figur 4.6 Bokföringsposter vid tillämpning av IFRS 16 C8(b(i)) år 20x1 
 
Väljer företaget att tillämpa alternativ två, IFRS 16 C8(b(ii)), ska nyttjanderätten värderas till 
ett värde som motsvarar leasingskulden. I vårt typfall finns inga förutbetalda eller upplupna 
leasingavgifter varpå nyttjanderätten värderas till 8 160 tkr vilket hämtas från Tabell 4.8. IFRS 
16 C8(b(ii)) ger alltså inga utslag mot eget kapital och nyttjanderätten kommer värderas till ett 
högre värde än vad IAS 8 och IFRS 16 C8(b(i)) tillkännager. 
 

4.3.4 Analys - Typfall 2 
De två huvudsakliga tillvägagångssätten då det kommer till övergångsregler för befintliga 
operationella leasingåtaganden kan sägas vara antingen full retroaktivitet i form av IFRS 16 
C5(a) via tillämpning av IAS 8 eller partiell retroaktivitet, en form av lättnadsregler, genom 
IFRS 16 C5(b). Full retroaktivitet i enlighet med IAS 8 innebär också uppförandet av 
jämförande information som ökar jämförbarheten så som beskrivs i referensramen om 
kvalitativa egenskaper samt IAS 1 p. 15 om rättvisande bild. På så vis ges intressenter till de 
finansiella rapporterna en bättre beslutsgrund (Subramanyan 2014, s. 6). Vilken av alternativen 
som AB Fatbin ska använda beror på företagets situation och förutsättningar. Full retroaktivitet 
med jämförande information innebär ett mer omfattande arbete vilket i sin tur innebär högre 
implementeringskostnader men ger en mer trovärdig presentation. Att istället välja partiell 
retroaktivitet kan innebära mindre omfattande arbete och på så vis lägre 
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implementeringskostnader men till priset av en inte lika hög jämförbarhet och transparens. 
Konsekvensen skulle bli att intressenter som exempelvis investerare inte skulle få ett lika 
omfattande beslutsunderlag (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 23). Trots att företag 
fortfarande har möjlighet att minska nivån på de kvalitativa egenskaperna trovärdig 
presentation och relevans, kan ändå anses att Bohušovás (2015, s. 507) förklaring till att en ny 
redovisningsstandard skulle öka transparensen och jämförbarheten, stämmer. 
 
Sammantaget kan sägas att IFRS 16 C5(a) och IFRS 16 C8(b(i)) i huvudsak tillämpar liknande 
tillvägagångssätt. Förutsatt att impliciträntan och leasetagarens marginella låneränta 
sammanfaller skulle IFRS 16 C5(a) och IFRS 16 C8(b(i)) ge liknande utfall. Skillnaden skulle 
isoleras till att IFRS 16 C8(b(i)) inte ger krav på framställande av jämförande information och 
att enligt IFRS 16 C10(d) ges valmöjligheten att exkludera eventuella initialkostnader vid 
leasingkontraktets ingång, något som inte är möjligt vid tillämpning av IFRS 16 C5(a). Det bör 
dock tilläggas att det inte går att anta att impliciträntan och leasetagarens marginella låneränta 
nödvändigtvis kommer att sammanfalla, vilket lämnar utrymme för skiftningar i de redovisade 
värdena i förhållande till leasetagarens räntesituation, som demonstreras i typfall 2.  
 
Värt att notera är att de olika tillvägagångssätten ger olika genomslag i AB Fatbins balans- och 
resultaträkning, vilket öppnar upp för diskussionen om vad som ska motsvara rättvisande bild 
och Marculescu och Donderas (2013, s. 70) resonemang kring subjektiv objektivitet. De olika 
genomslagen i balans- och resultaträkningen är resultatet av olika värdering av både 
nyttjanderätten så väl som leasingskulden samt på grund av skillnaden mellan implicitränta och 
leasetagarens marginella låneränta. De olika värdena på nyttjanderätten blir sedan i 
förlängningen föremål för olika stora avskrivningar vilket i sin tur kommer ge utslag i 
resultaträkningen. Detsamma gäller för leasingskulden som kommer ge utslag i form av ränta 
till en följd av ränteskillnaden så väl som olika sätt att värdera skulden, vilket också förs mot 
resultaträkningen till skillnad mot amorteringen. Nedan i Tabell 4.10 redovisas, utifrån de 
förutsättningar som anges i typfall 2, en jämförelse mellan de olika tillvägagångssätten för 
värdering av nyttjanderätt, leasingskuld samt resultatpåverkan för första året då det befintliga 
operationella leasingkontraktet som framgår i typfallet blir föremål för kapitalisering. En 
betydande skillnad är i värderingen av leasingskulden som uteslutande grundar sig i 
ränteförändringen. I AB Fatbins fall är ränteskillnaden 3 procentenheter, vilket ger en 
mellanskillnad på 560 tkr (8 720 tkr - 8160 tkr). Det här visar på att värderingen av leasingskuld 
är känslig för räntefluktuationer, vilket bör tas i beaktning vid tillämpning av IFRS 16 C5(b).  
 
Fortsättningsvis går i Tabell 4.10 att utläsa tre olika värden på nyttjanderätten som en följd av 
de tre olika tillvägagångssätten. Vid tillämpandet av lättnadsreglerna och IFRS 16 C8(b(ii)) 
görs inga justeringar för tidigare perioder. Kontentan blir att de leasingavgifter som blivit 
kostnadsförda och på så vis påverkat resultatet inte justeras för. Konsekvensen blir att 
nyttjanderätten tas upp till ett högre värde än vad det annars hade gjorts och en jämförelse kan 
göras med IFRS 16 C8(b(i)) i Tabell 4.10 som tar hänsyn till tidigare perioder. För IFRS 16 
C8(b(i)) grundar sig differensen i förhållande till full retroaktivitet enligt IFRS 16 C5(a) 
återigen enbart i ränteskillnaden då det kommer till typfall 2. 
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		 IFRS	16	C5(a)	 IFRS	16	C5(b)	
		 		 IFRS	16	C8(b(i))	 IFRS	16	C8(b(ii))	

Leasingskuld	 8	720	tkr	 8	160	tkr	 8	160	tkr	
Amortering	 1	964	tkr	 1	758	tkr	 1	758	tkr	

Ränta	 *610	tkr	 **816	tkr	 **816	tkr	
		 		 		 		

Nyttjanderätt	 8	444	tkr	 7	807	tkr	 8	160	tkr	
Avskrivning	 2	111	tkr	 1	952	tkr	 2	040	tkr	

		 		 		 		
Resultatpåverkan	 -2	721	tkr	 -2	768	tkr	 -2	856	tkr	
		 		 		 		
*Ränta	7	%	 		 **Ränta	10	%	 		

Tabell 4.10 Resultatpåverkan för år 20x1 vid övergång till IFRS 16 (10 % ränta) 
 
De differenser som framgår kan till viss del uppfattas som marginella. Något som ska beaktas 
är dock att i verkligheten kan företag ha en avsevärd mängd operationella leasingkontrakt 
utestående, varpå den sammanlagda effekten kan göra att val av metod kan få stora utslag. Som 
tidigare nämnts har leasetagarens marginella låneränta påverkan på vilket värde nyttjanderätten 
och leasingskulden kommer få vid värdering enligt IFRS 16 C5(b). Det kan därför vara 
intressant att titta på hur signifikant effekten är för att kunna avgöra i vilken mån hänsyn ska 
tas till ränteläget. I Tabell 4.11 nedan har leasetagarens marginella låneränta istället satts till 5 
% för att demonstrera räntans påverkan på värderingen. Det innebär alltså att leasetagarens 
marginella låneränta understiger impliciträntan.  
 

		 IFRS	16	C5(a)	 IFRS	16	C5(b)	
		 		 IFRS	16	C8(b(i))	 IFRS	16	C8(b(ii))	

Leasingskuld	 8	720	tkr	 9	128	tkr	 9	128	tkr	
Amortering	 1	964	tkr	 2	118	tkr	 2	118	tkr	

Ränta	 *610	tkr	 **456	tkr	 **456	tkr	
		 		 		 		

Nyttjanderätt	 8	444	tkr	 8	916	tkr	 9	128	tkr	
Avskrivning	 2	111	tkr	 2	229	tkr	 2	282	tkr	

		 		 		 		
Resultatpåverkan	 -2	721	tkr	 -2	686	tkr	 -2	739	tkr	
		 		 		 		
*Ränta	7	%	 		 **Ränta	5	%	 		

Tabell 4.11 Resultatpåverkan för år 20x1 vid övergång till IFRS 16 (5 % ränta) 
 

I Tabell 4.11 kan vi se att om AB Fatbins marginella låneränta istället varit 5 % hade 
lättnadsreglerna gett högre värden både för nyttjanderätten och för leasingskulden än vid full 
retroaktivitet. Lättnadsreglerna innebär högre avskrivning som visserligen tas ut mot den lägre 
räntan. Resultatpåverkan för IFRS 16 C8(b(i)) blir i slutändan mindre vid en lägre ränta jämfört 
med en högre ränta trots ett högre värde på nyttjanderätten. 
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Som tidigare konstaterat är begreppet kreditrisk centralt för företag som vill ta lån. Intressenter 
såsom långivare och leverantören är intresserade av företags betalningsförmåga (Tagesson & 
Öhman 2010, s. 16; Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 26). För att framställa en god bild 
gentemot långivare och leverantörer vill företaget redovisa lägre skulder i balansräkningen. 
Detta kan företaget alltså påverka genom val av övergångsbestämmelse. Vid jämförelse mellan 
Tabell 4.10 och Tabell 4.11 framgår det att leasingskulden blir som lägst då leasetagarens 
marginella låneränta överstiger leasingkontraktets implicitränta och IFRS 16 C5(b(i)) eller 
IFRS 16 C5(b(ii)) används. På så vis kan företaget välja vilken bild som ska framställas inför 
intressenterna. 
 
Skulle företaget anse att det är investerare som är deras mest angelägna intressent skulle istället 
företagets resultat vara väsentligt att kunna påverka eftersom investerare är angelägna om 
företagets möjlighet att generera avkastning på det satsade kapitalet (Subramanyan 2014, s. 9). 
Med hjälp av Tabell 4.10  och Tabell 4.11 går istället utläsa att den negativa resultatpåverkan 
på kort sikt blir som lägst om leasetagarens marginella låneränta är lägre än leasingkontraktets 
implicitränta och IFRS 16 C8(b(i)) tillämpas. På så vis har företaget inflytande på hur den 
ekonomiska bilden ska framställas och kan alltså anpassa sig gentemot vilken intressent som 
anses vara mest angelägen. 
 

4.4 Empiri - Typfall 3 
AB Fatbin har vid tidpunkten ett antal investerare men företaget vet om att det finns fler som 
potentiellt är intresserade av att investera i företaget. För övrigt är AB Fatbin beroende av flertal 
olika leverantörer som levererar råvaror och andra produkter. För att klara av verksamheten och 
för att finansiera vissa tillgångar har företag behövt låna pengar från diverse olika långivare. 
AB Fatbin planerar även att expandera verksamheten, vilket kommer kräva mycket kapital, 
både från långivare men också från potentiella investerare.  
 
Typfall 3 har konstruerats med utgångspunkt i de förutsättningar som redogörs i typfall 1, men 
i typfall 3 har AB Fatbin tio likadana leasingkontrakt som det som anges i typfall 1. Den 1 
januari 20x1 ska den nya standarden IFRS 16 implementeras och därmed innebär det för 
företaget att kapitalisering av leasingavtalet måste göras så som framgår i typfall 1.  
 

4.4.1 Empiri - Typfall 3 a 
I typfall 3 a utgår AB Fatbin från förutsättningar som beskrivs ovan. AB Fatbin vill undersöka 
hur deras nyckeltal för år 20x1 påverkas av bytet till IFRS 16 i förhållande till hur deras 
nyckeltal sett ut om de tillämpat IAS 17. AB Fatbins balans- och resultaträkningar som ligger 
till grund för beräkning av nyckeltalen redovisas i appendix 1.  
 

4.4.1.1 Nyckeltal vid tillämpning av IAS 17 
Då AB Fatbins leasingkontrakt inte uppfyller några av kriterierna i IAS 17 p. 10 och p. 11 ska 
leasingåtagandet behandlas som operationell och alltså hamna utanför balansräkningen och 
istället behandlas som en linjär kostnad i resultaträkningen. Leasingbetalningarna är 25 742 tkr 
per år och påverkar resultaträkningen lika mycket under varje leasingperiod. Med den 
kunskapen går det att utläsa i AB Fatbins balans- och resultaträkning år 20x1 i appendix 1 hur 
nyckeltalen nedan i Tabell 4.12 påverkas när IAS 17 tillämpas.  
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Nyckeltal	 IAS	17	

Vinstmarginal	 5,6	%	
Kapitalomsättningshastighet	 1,21	ggr	
Räntabilitet	på	totalt	kapital	 6,7	%	
Räntabilitet	på	eget	kapital	 8,6	%	

Skuldsättningsgrad	 76,7	%	
Soliditet	 56,6	%	

Tabell 4.12 Nyckeltal IAS 17 
 

Soliditeten ligger på 56,6 % vilket kan kopplas till skuldsättningsgraden som motsvarar 76,7 
%. Soliditet är en konsekvens av att AB Fatbin belånat verksamheten med ungefär lika mycket 
kapital från långivare som från ägarna. För investerare och långivare innebär en högre soliditet 
en lägre risk för de satsade kapitalet eftersom företaget är mer tåligt mot förluster då 
verksamheten är finansierat med en högre andel av eget kapital. Räntabilitet på eget kapital 
beräknas till 8,6 %.  AB Fatbins räntabilitet på totalt kapital (6,7 %) kan kopplas till att företaget 
har en vinstmarginal på 5,6 % och kapitalomsättningshastighet som är 1,21 ggr. Per omsatt 
hundralapp utvinner AB Fatbin 6,7 kr. 
 

4.4.1.2 Nyckeltal vid tillämpning av IFRS 16 
Enligt IFRS 16 ska AB Fatbin i sin balansräkning kapitalisera den leasade tillgången och 
värdera den till dess nyttjanderätt (105 550 tkr) samt leasingskuld (105 550 tkr). 
Kapitaliseringen innebär att mer kapital binds i företaget vilket visas i appendix 1. Då ett år har 
gått ska avskrivningar göras med 21 110 tkr. I balansräkningen den 31 december 20x1 finner 
därför företaget en nyttjanderätt som är värderad till 84 440 tkr. För leasingskulden ska också 
amortering göras med 18 350 tkr vilket innebär att skuldens redovisade värde blir 87 200 tkr 
per den 31 december 20x1. Totalt ska en kostnad på 28 500 tkr belasta resultaträkningen. 
Kostnaden utgörs dels av ränta (7 390 tkr) och dels av avskrivning (21 110 tkr). I Tabell 4.13 
nedan redovisas nyckeltalen för IFRS 16. 
 

Nyckeltal	 IFRS	16	
Vinstmarginal	 6,7	%	

Kapitalomsättningshastighet	 0,97	ggr	
Räntabilitet	på	totalt	kapital	 6,5	%	
Räntabilitet	på	eget	kapital	 7,2	%	

Skuldsättningsgrad	 123,5	%	
Soliditet	 44,7	%	

Tabell 4.13 Nyckeltal IFRS 16 
 
Soliditeten och skuldsättningsgraden för AB Fatbin efter kapitaliseringen av operationell 
leasing är 44,7 % respektive 123,5 %. Minskningen i soliditet och ökningen i skuldsättningsgrad 
är ett resultat av de kapitaliserade operationella leasingåtagandena som tidigare hamnade 
utanför balansräkningen och gav konsekvensen att kapitalbindningen var mindre och att det 
således presenterade bättre finansiella nyckeltal. Räntabilitet på eget kapital har ändrats 
signifikant då den vid tillämpning av IFRS 16 sjunker till 7,2 % istället för 8,6 % vid tillämpning 
av IAS 17. Även soliditeten har blivit föremål för en kraftig minskning från 56,6 % vid 
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tillämpning av IAS 17 till 44,7 % vid tillämpning av IFRS 16. För intressenter som analyserar 
de nämnda nyckeltalen innebär det en högre finansiell risk. 
 
Räntabilitet på totalt kapital är efter kapitaliseringen 6,5 % och hänger samman med att 
kapitalomsättningshastigheten har minskat till 0,97 ggr, vilket tyder på AB Fatbin utnyttjar sitt 
totala kapital på ett mindre effektivt sätt eftersom de har bundit mer kapital i förhållande till 
dess storlek på verksamheten. AB Fatbin har dock fått en högre vinstmarginal som efter 
kapitaliseringen av operationell leasing ligger på 6,7 %.  
 

4.4.1.3 Analys - Typfall 3 a 
AB Fatbin har vid bokslutet år 20x1 en tillgång i företaget som enligt IFRS 16 ska behandlas 
som en nyttjanderätt. Av den anledningen, som visas i appendix 1, uppgår balansomslutningen 
år 20x1 till 426 700 tkr, vilket kan jämföras med balansomslutningen för balansräkningen enligt 
IAS 17 som visas i appendix 1 och är 342 260 tkr. Balansomslutningen enligt IFRS 16 är en 
konsekvens av att de leasade tillgångarna finns med i balansräkningen, både i form av tillgångar 
som har skrivits av för ett år, men också leasingskulder som har minskat då AB Fatbin gjort 
amorteringar, vilket illustreras i typfall 1. Dock är amorteringarna lägre än avskrivningarna, 
vilket gör att resultatet minskar med mellanskillnaden, alltså 2 750 tkr. 2 750 tkr är också den 
resultatskillnad som uppstår mellan IAS 17 (16 580 tkr) och IFRS 16 (13 820 tkr). 
Konsekvensen blir att balansomslutningen skiljer sig åt avsevärt mer jämfört med vad resultatet 
skiljer sig åt mellan de två leasingstandarderna.  
 
Då resultatet ökar mindre i förhållande till det totala kapitalet blir påföljden att resultatinriktade 
nyckeltal inte påverkas lika mycket som balansinriktade nyckeltal. Räntabilitet på eget kapital 
minskar med 16,28 % och vinstmarginalen ökar med 19,64 %. Denna skillnad kan ställas mot 
nyckeltal som utgår från balansräkningen. Kapitalomsättningshastigheten sjunker med 19,83 % 
och räntabilitet på totalt kapital minskar med 3 %. Skuldsättningsgraden är det nyckeltal som 
procentuellt ökar mest med 61,02 % samtidigt som även soliditeten minskar med 21,02 %. AB 
Fatbins nyckeltal förändras avsevärt, vilket stämmer överens med resultatet av den forskning 
som Singh (2012, s. 335) har gjort.  
 
Bauman (2014, s. 191), Ax, Johansson och Kullvén (2015, s. 422) förklarar att företag med 
hjälp av DuPont-modellen kan härleda sin räntabilitet på totalt kapital genom att beakta 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet för att se precis vad som påverkar nyckeltalet. 
DuPont-modellen bekräftas då AB Fatbins i sin redovisning enligt IFRS 16 skapar fler 
rörelsekostnader i form av räntebetalningar och avskrivningar vilka är större än 
leasingbetalningarna enligt IAS 17. Den andra faktorn som gör att räntabiliteten på totalt kapital 
blir lägre vid tillämpning av IFRS 16 är att företaget anskaffat och bundit en anläggningstillgång 
motsvarande 105 550 tkr, med avdrag för avskrivningen. 
 
När företaget tecknar leasingkontraktet är det sammanfattningsvis mer fördelaktigt att redovisa 
leasingavtalet enligt IAS 17, då nyckeltalen förskönar bilden av företagets finansiella styrka. 
Detta är något som enligt Subramanyan (2014, s. 6), Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008, s. 123) 
gynnar företaget då dess kreditvärdighet undersöks. IAS 17 och dess leasingregleringar går 
dock emot IASB;s föreställningsram för finansiella rapporter. Både nuvarande och potentiella 
investerare har ett stort intresse av att veta hur mycket avkastning de kan få men också hur 
framtidsutsikterna ser ut för företaget då investerarna gärna vill ha hög avkastning på det egna 
kapitalet, men samtidigt investera kapitalet till en låg finansiell risk. Catasús et al. (2008, s. 
170) menar på att företag attraherar investerare då den avkastning som erbjuds är större än 
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avkastning på andra placeringar med samma risknivå. AB Fatbin lockar investerarna genom att 
erbjuda 8,6 % i räntabilitet på eget kapital, men bara då företaget tillämpar IAS 17. Under IAS 
17 erhåller företaget en soliditet på 56,6 % samt att skuldsättningsgraden är 76,7 %. Då AB 
Fatbin tillämpar IFRS 16 kan en investering tyckas vara mindre lönsam. Soliditeten och särskilt 
skuldsättningsgraden har minskat till 44,7 % respektive 123,5 % samtidigt som företaget inte 
lyckas erbjuda en högre avkastning på eget kapital då den efter kapitaliseringen är 7,2 %. Med 
stöd av påståendet som görs ovan av Catasús et al. (2008, s. 170) orsakar den högre risknivån 
samt den minskade räntabiliteten på eget kapital att en investering i AB Fatbin inte är lika 
lockande som när IAS 17 tillämpades. Att soliditeten sjunker kan, med stöd i Catasús et al. 
(2008, s. 172) påstående om låg soliditet, innebära att det är svårare att motstå förluster. IFRS 
16 kan hjälpa investerare, långivare och leverantörer förstå riskerna med att investera i AB 
Fatbin. När företaget redovisar en väsentlig tillgång utanför balansräkningen uppvisas inte en 
rättvisande bild av verksamheten mot intressenterna.  
 
I AB Fatbins resultat-  och balansräkning efter kapitaliseringen av operationell leasing, uppvisas 
stora förändringar i nyckeltalen, vilket är förenligt med den forskning som Bennet och Bradbury 
(2003, s. 112) har gjort. Då nyckeltalen ser bättre ut innan kapitalisering kan AB Fatbin delge 
bättre finansiella prestationer i sin resultat- och balansräkning vilket gör att intressenterna 
utsätts för risk i sina investeringar. Det här påståendet stämmer överens med Wong och Joshis 
(2015, s. 29) forskning då jämförbarheten försvåras för intressenterna eftersom de kan förbise 
det operationella leasingåtagandets betydelse och påverkan på resultat- och balansräkning.  
 
Långivare och leverantörer, som är intresserade av nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad, 
har en önskan att vilja veta hur väl AB Fatbin kan betala tillbaka lånen samt om de kan betala 
för de produkter som har levererats. Då företaget har 76,7 % i skuldsättningsgrad vid 
tillämpning av IAS 17 och 123,5% vid tillämpning av IFRS 16, visar det på en stor förändring 
i nyckeltalet, vilket överensstämmer med Goodacres (2003, s. 104) forskning. Enligt Fitó, Moya 
och Orgaz (2013, s. 344) kan en förändring i skuldsättningsgraden påverka företagets 
marknadsposition, kapitalstruktur, lånevillkor och image. Att uppvisa god soliditet och 
skuldsättningsgrad är viktigt för AB Fatbin då de bland annat är beroende av att ha goda 
lånevillkor med långivarna men även visa de potentiella investerarna att företaget har en bra 
marknadsposition och image.  
 
Vid analys av AB Fatbins räntabilitet på eget kapital, före och efter kapitaliseringen, går det i 
vårt typfall utläsa att det finns en beaktansvärd skillnad, vilket motbevisar Xu, Davidson och 
Cheongs (2017, s. 665) resultat som visar att kapitalisering av operationell leasing inte har 
någon signifikant påverkan på räntabilitet på eget kapital. Investerare får lägre avkastning efter 
kapitaliseringen och måste utöver det även ta hänsyn till företagets finansiella struktur, vilket 
har försämrats och gör att risken för likvidation och andra bekymmer har ökat. 
 

4.4.2 Empiri - Typfall 3 b 
Som visades i typfall 1 och Tabell 4.6 är resultatpåverkan vid tillämpning av IFRS 16 inte linjär 
över leasingperioden så som gäller för operationell leasing enligt IAS 17. I typfall 1 
åskådliggörs det även att balansräkningen kommer att påverkas olika över leasingperioden. För 
AB Fatbins del blir det därför intressant att titta på hur de utvalda nyckeltalen kommer att 
påverkas över leasingperioden i förhållande till IAS 17. I typfall 3 b redovisas nyckeltalen för 
resterande del av leasingperioden. För att isolera effekten till enbart att visa skillnaden mellan 
standarderna antas allt annat lika, det vill säga att alla faktorer för de redovisade åren förutom 
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leasingåtagandet är konstanta samt att AB Fatbin inte gör några utdelningar. Resultat- och 
balansräkning för varje enskilt år redovisas i appendix 1. 
 

4.4.2.1 Nyckeltal över leasingperioden 
För att på ett överskådligt sätt kunna jämföra nyckeltalen över leasingperioden för de två 
standarderna har ett antal diagram skapats. Nedan i Diagram 4.1 jämförs räntabilitet på eget 
kapital och totalt kapital samt vinstmarginal. För räntabilitet på eget kapital går det i 
nedanstående diagram utläsa att det initialt kommer ske en förskjutning nedåt vid tillämpning 
av IFRS 16 istället för IAS 17. Detta innebär en lägre avkastning på det egna kapitalet, dock 
enbart de första åren. För IAS 17 sjunker räntabiliteten på eget kapital över hela leasingperioden 
vilket inte gäller för IFRS 16 där avkastningen istället tvärtom ökar marginellt. Då det kommer 
till räntabilitet på totalt kapital sker det initialt ett skift nedåt då företaget går från IAS 17 till 
IFRS 16, något som dock ändras redan år två och sedan hela leasingperioden ut. Precis som för 
räntabiliteten på eget kapital sjunker räntabiliteten på totalt kapital över tiden vid tillämpning 
av IAS 17. För IFRS 16 sker istället en marginell ökning av räntabiliteten på totalt kapital. En 
tydlig relation och trend går att utläsa mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt 
kapital i både IAS 17 och IFRS 16. Vad gäller vinstmarginalen är den rak över leasingperioden 
beträffande både IAS 17 och IFRS 16. Av diagrammet går det dock att utläsa en högre 
vinstmarginal vid tillämpning av IFRS 16 än IAS 17. 
 

 

Diagram 4.1 Jämförelse av räntabilitet och vinstmarginal över leasingperioden 
 
AB Fatbins kapitalomsättningshastighet som illustreras nedan i Diagram 4.2 visar återigen på 
att IFRS 16 initialt gör ett skift för att sedan röra sig mot samma punkt. I detta fallet innebär 
införandet av IFRS 16 en lägre kapitalomsättningshastighet över leasingperioden fram till det 
sista året då linjerna tangerar varandra och följaktligen blir kapitalomsättningen densamma för 
både IAS 17 och IFRS 16. 
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Diagram 4.2 Jämförelse av kapitalomsättningshastighet 
 
I Diagram 4.3 nedan redovisas skuldsättningsgraden för AB Fatbin som vid tillämpning av IAS 
17 har en svag nedåtgående trend. Skuldsättningsgraden vid tillämpning av IAS 17 kan jämföras 
med skuldsättningsgraden enligt IFRS 16 som visar en starkare nedåtgående trend och som är 
en effekt av att skuldsättningsgraden vid leasingavtalets början är betydligt högre. Under IFRS 
16 börjar skuldsättningsgraden initialt vid en högre nivå, men över leasingperioden strävar 
redovisningsstandarderna IAS 17 och IFRS 16 mot samma punkt för att under sista perioden 
tangera varandra, vilket illustreras i Diagram 4.3. Vidare har soliditeten liknande egenskaper 
som skuldsättningsgraden, men där soliditeten istället är betydligt lägre vid tillämpning av IFRS 
16 istället för IAS 17. Under leasingkontraktets sista år är soliditeten dock lika stor för båda 
standarderna vilket betyder att soliditeten under IFRS 16 ökar procentuellt mer för varje år, 
vilket Diagram 4.3 belyser.  
 

 

Diagram 4.3 Jämförelse av skuldsättningsgrad och soliditet 
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4.4.2.2 Analys - Typfall 3 b 
För att förstå de förändringar som sker i nyckeltalen över leasingperioden när de två 
standarderna tillämpas behöver de bakomliggande faktorerna analyseras. I Diagram 4.1 ovan 
visas bland annat skillnaden i räntabilitet på eget kapital beroende på vilken standard som 
tillämpas. Ur Diagram 4.1framgår att räntabilitet på eget kapital har olika trender beroende på 
vilken standard som tillämpas. En svagt positiv trend för IFRS 16 och en starkt negativ trend 
för IAS 17. För att locka och hålla kvar intressenter såsom investerare kommer den svagt 
positiva trenden som IFRS 16 innebär, ha en positiv effekt för företaget (Catasús et al. 2008, s. 
170; Lönnqvist 2011, s. 249). Eftersom det redovisade resultatet i IAS 17 är konstant i vårt 
typfall, grundar sig den starka negativa trenden i den andra faktorn, vilket är det ökande egna 
kapitalet som är en konsekvens av de ackumulerade vinsterna. Grunden till den stora skillnaden 
i IFRS 16 och den svagt positiv trenden ligger i att det redovisade resultatet ökar för varje år, 
vilket är en konsekvens av den sjunkande räntekostnaden då leasingskulden amorteras.  
 
Vad gäller räntabiliteten på totalt kapital har som tidigare konstaterats ett liknande förhållande 
mellan IAS 17 och IFRS 16 som räntabilitet på eget kapital. Det går dock att utläsa i Diagram 
4.1 ovan att brytpunkten ligger längre fram. Initialt kommer räntabiliteten på totalt kapital enligt 
IFRS 16 bli lägre än i IAS 17. Detta grundar sig i att kapital binds vilket ökar tillgångarna, ett 
samband som kan härledas genom DuPont-modellen enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015, 
s. 422). Över leasingperioden kommer tillgångarna att skrivas av vilket leder till den svagt 
positiva trenden i IFRS 16. Jämförs det med IAS 17 grundar sig den negativa trenden återigen 
i de ackumulerade vinsterna då det är den enda förändringen.  
 
Gällande vinstmarginal går det att tydligt ovan i Diagram 4.1 utläsa ett skift uppåt över hela 
leasingperioden vid tillämpning av IFRS 16 framför IAS 17. Eftersom omsättningen i typfallet 
antas vara konstant går det att utläsa att det inte finns någon variation i påverkan på nyckeltalet 
över tid, varken för IAS 17 eller för IFRS 16. Förändringen härstammar från att nyckeltalet inte 
tar hänsyn till finansiella kostnader. På så vis blir det en konstant förändring då rörelseresultatet 
i IAS 17 belastas med hela leasingavgiften till skillnad mot IFRS 16 då enbart avskrivningen 
belastar rörelseresultatet.  En ökning av nyckeltalet vinstmarginal skulle enligt Lantz (2015, s. 
99) ha en positiv effekt på företagets intressenter. 
 
Den sjunkande skuldsättningsgraden under IAS 17 är en konsekvens av att skulderna hålls 
konstanta medan eget kapital ökar på grund av ackumulerade vinstmedel. Under IFRS 16 
sjunker skuldsättningsgraden ännu mer då skulderna blir lägre för varje år som går, till följd av 
amortering, samtidigt som AB Fatbins egna kapital ökar. Vid slutet av kontraktsperioden blir 
skuldsättningsgraden lika stor för IAS 17 och IFRS 16 eftersom nyttjanderätten har skrivits av 
och lånet har amorterats samt att räntan har påverkat resultatet för varje år. Redovisning av 
operationella leasingkontrakt enligt IAS 17 som Smith (2006, ss. 269 - 270) beskriver som 
redovisning utanför balansräkningen har samma effekt endast vid slutet av leasingkontraktets 
period om IFRS 16 tillämpas.  
 
AB Fatbins soliditet följer liknande resonemang. Under IAS 17 ökar det egna kapitalet mer i 
förhållande till vad det totala kapitalet ökar vilket gör att kvoten blir större. Redovisningen 
enligt IAS 17 kan ställas mot IFRS 16 där avskrivningarna och amorteringarna av 
nyttjanderätten samt leasingskulden får en negativ effekt på det totala kapitalet. Medan det egna 
kapitalet ökar i form av ackumulerade vinster, som går att utläsa i appendix 1, ökar resultatet 
för varje år under leasingperioden som en konsekvens av en lägre räntekostnad. Denna skillnad 
orsakar att soliditeten ökar mer för varje år under IFRS 16 än vad den gör under IAS 17. Likt 
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skuldsättningsgraden blir soliditeten lika stor under de två standarderna i slutet av 
leasingperioden eftersom leasingåtagandet då förs bort från tillgångar och skulder.  
 
Vid tillämpning av IAS 17 sjunker kapitalomsättningshastigheten som en följd av att 
omsättningen håller sig konstant medan balansomslutningen ökar med ackumulerade 
vinstmedel som visas i Diagram 4.1. När AB Fatbin tillämpar IFRS 16 ökar kapitalomsättnings-
hastigheten eftersom omsättningen håller sig konstant och balansomslutningen minskar. 
Anledningen till att balansräkningen minskar grundar sig i att avskrivning samt amortering är 
större än vinsten för varje period. 
 

4.5 Empiri - Typfall 4 
AB Fatbin hade i början av år 20x0 ingått tio exakt likadana operationella leasingkontrakt. Av 
pedagogiska skäl är leasingkontrakten identiska med det kontrakt som anges i typfall 2. I början 
av år 20x1 måste AB Fatbin omklassificera alla tio leasingkontrakt så att de stämmer överens 
med den nya leasingstandarden IFRS 16. Som tydliggjorts i typfall 2 ger IFRS 16 tre olika 
tillvägagångssätt vid omklassificering till nyttjanderätt. Företagsledningen i AB Fatbin vill 
beräkna de finansiella nyckeltal som de anser vara viktiga för företaget och som kan komma att 
påverkas vid övergång till den nya standarden IFRS 16. Eftersom företagsledningen inte är helt 
säker på vilken påverkan de olika tillvägagångssättens har på nyckeltalen, görs beräkningar för 
varje alternativ. I appendix 2 redovisas AB Fatbins resultat- och balansräkning. 
 

4.5.1 Redovisat värde 
Den 1 januari år 20x1 är första dagen för implementering av IFRS 16. Övergången från IAS 17 
till IFRS 16 innebär att en nyttjanderätt samt leasingskuld för de tio leasingkontrakten kommer 
att bokföras i AB Fatbins balansräkning. Hur beloppen beräknas framgår i typfall 2. I Tabell 
4.14 visas det sammanlagda bokförda värdet för de tio leasingkontrakten. Som framgår av 
Tabell 4.14 skiljer de olika värdena sig åt beroende på vilken av värderingsalternativen som 
väljs, vilket även leder till olika justeringar mot eget kapital. De varierande värdena kommer i 
sin tur att påverka företagets olika nyckeltal samt resultat så som visas i appendix 2. 
 

		 		 		 		 		
		 IFRS	16	C5(a)	 IFRS	16	C5(b)	 		
		 		 IFRS	16	C8(b(i))	 IFRS	16	C8(b(ii))	 		

Leasingskuld	 87	200	tkr	 81	600	tkr	 81	600	tkr	 		
Nyttjanderätt	 84	440	tkr	 78	070	tkr	 81	600	tkr	 		

		 		 		 		 		
Justering	mot	EK	 -2	760	tkr	 -3	530	tkr	 0	tkr	 		

		 		 		 		 		

Tabell 4.14 Redovisat värde 1/1 - 20x1 
 

4.5.2 IFRS 16 C5(a) 
Punkten C5(a) enligt IFRS 16 innebär att AB Fatbin redovisar med full retroaktivitet de effekter 
som tidigare leasingperioder haft. Som det har beskrivits tidigare ska den implicita räntan 
användas. Det innebär att AB Fatbin vid omklassificeringen i januari 20x1 redovisar en 
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leasingskuld motsvarande 87 200 tkr och en nyttjanderätt för 84 440 tkr. I bokslutet för år 20x1 
i appendix 2 redovisas därför en leasingskuld för 67 570 tkr och en nyttjanderätt för 63 330 tkr. 
För nyckeltalen innebär det att räntabilitet på totalt kapital visar 6,8 % med 6,7 % vinstmarginal 
och 1,02 ggr i kapitalomsättning. Omklassificeringen enligt IFRS 16 C5(a) ger en högre 
skuldsättningsgrad (114,2 %) och lägre soliditet (46,7 %) i förhållande till IFRS 16 C8(b(i)) 
och IFRS 16 C8(b(ii)), tillsammans med 8,7 % i räntabilitet på eget kapital, vilket redovisas i 
tabell 4.15.  
 

4.5.3 IFRS 16 C8(b(i)) 
Det tillvägagångssätt för omklassificering som beskrivs i C5(b(i)) innebär att AB Fatbins 
leasingskuld uppgår till 64 020 tkr och nyttjanderätten beräknas till 58 550 tkr. Då 
balansräkningen belastas med leasingskuld och nyttjanderätt, till skillnad från IAS 17 då 
balansräkningen inte påverkades alls, blir balansomslutningen större och räntabilitet på totalt 
kapital 7,3 %. Räntabilitet på totalt kapital är uppdelat i 7,1 % vinstmarginal och 1,04 ggr i 
kapitalomsättningshastighet. Balansomslutningen som ökar har även en påverkan på 
skuldsättningsgraden som blir 113,1 % och soliditeten som efter klassificeringen ligger på 46,9 
%. Räntabilitet på eget kapital blir 8,7 % vilket är ett en konsekvens av att resultatet belastats 
med nyttjanderättens avskrivning. 
 

4.5.4 IFRS 16 C8(b(ii)) 
Vid tillämpning av C8(b(ii)) redovisas en leasingskuld på 64 020 tkr och en nyttjanderätt på 61 
300 tkr i AB Fatbins balansräkning. Detta är en konsekvens av att nyttjanderätten redovisades 
till leasingskuldens värde vid omklassificeringen i början av år 20x1, vilket visas i Tabell 4.14. 
Därmed innebär det att AB Fatbin erhåller 7,1 % i räntabilitet på totalt kapital, vilket enligt 
DuPont-modellen ger 6,8 % vinstmarginal och 1,03 ggr i kapitalomsättningshastighet. Vidare 
visar siffrorna 112 % i skuldsättningsgrad och 47,2 % soliditet. Räntabilitet på eget kapital blir 
8,2 %. 
 

Nyckeltal	 IFRS	16	C5(a)	 IFRS	16	C8(b(i))	 IFRS	16	C8(b(ii))	
Vinstmarginal	 6,7	%	 7,1	%	 6,8	%	

Kapitalomsättningshastighet	 1,02	ggr	 1,04	ggr	 1,03	ggr	
Räntabilitet	på	totalt	kapital	 6,8	%	 7,3	%	 7,1	%	
Räntabilitet	på	eget	kapital	 8,7	%	 8,7	%	 8,2	%	

Skuldsättningsgrad	 114,2	%	 113,1	%	 112,0	%	
Soliditet	 46,7	%	 46,9	%	 47,2	%	

Tabell 4.15 De olika tillvägagångssättens påverkan på nyckeltal 
 

4.5.5 Analys - Typfall 4 
I Tabell 4.15 framförs de olika tillvägagångssättens påverkan på AB Fatbins nyckeltal. Som 
redovisat går det att konstatera att alla de valda nyckeltalen påverkas olika beroende på vilken 
metod som väljs. Vissa nyckeltal påverkas mer markant och andra mer marginellt. 
Övergångsreglerna lämnar utrymme för AB Fatbin att påverka hur företaget ska framställas mot 
de intressenter som studerar de utvalda nyckeltalen. Exempelvis nämner föreställningsramen p. 
OB3 (IASB 2010) att långivare är intresserade av att göra bedömning av företagets 
kreditvärdighet och det kan därför vara intressant att mot denna intressentgrupp visa upp en 
högre soliditet och en lägre skuldsättningsgrad, varpå i så fall IFRS 16 C8(b(ii)) kan vara av 
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intresse. Det är dock inte enbart variationen i nyckeltal som AB Fatbin kommer behöva ta 
hänsyn till. De olika alternativen kräver mer eller mindre implementeringsarbete, vilket måste 
övervägas och ställas mot fördelarna av vilken bild som företaget vill ge när det enligt 
intressentteorin måste förhandla sociala kontrakt med intressenterna (Deegan och Unerman 
2011, s. 348). 
 
Ett tecken på ett välmående företag är dess förmåga att generera avkastning och enligt Freeman 
(2010, ss. 52 - 53) är resultatet en viktig komponent för företagets intressenter att analysera. Ur 
aktieägarnas synvinkel är det därför intressant att titta på nyckeltal kopplade till 
resultaträkningen. Om AB Fatbin fäster stor vikt vid sina aktieägare kanske det lockar att 
maximera avkastning. För AB Fatbins nyckeltal i Tabell 4.15 framgår att vad gäller räntabilitet 
på eget kapital skiljer sig inte IFRS 16 C5 och IFRS 16 C8(b(i)) åt. Båda alternativet innebär 
en högre räntabilitet på eget kapital än IFRS 16 C8(b(ii)).  
 
Som nämnt påverkas olika nyckeltal olika mycket. De bakomliggande faktorerna för 
variationen i soliditet grundar sig i att IFRS 16 C8(b(ii)) i praktiken inte har någon påverkan på 
soliditeten eftersom både skulden och nyttjanderätten tas upp till samma värde, vilket inte görs 
i IFRS 16 C5(a) och IFRS 16 C8(b(i)). Den variation som uppstår mellan de två sistnämnda 
isoleras till den variation som uppstår mellan den implicita räntan och leasetagarens marginella 
låneränta. Det är även därför balansomslutningen blir större vid tillämpning av C5(a) jämfört 
med C8(b(i)). Slutsatsen kan antas för alla de variationer i nyckeltalen som uppstår mellan IFRS 
16 C5(a) och IFRS C8(b(i)). 
 
När AB Fatbin är i övergångsfasen till IFRS 16 har de möjligheten att välja ett av ovanstående 
tillvägagångssätt. Vid övergångsperioden kan företagsledningen i AB Fatbin välja det 
tillvägagångssätt som de och deras intressenter gynnas mest av. De olika intressenterna kan ha 
olika intressen som kanske går emot varandra och därför krävs stakeholder management, som 
enligt Freeman (2010, ss. 52 - 53) är nödvändigt för att hantera intressentrelationerna. Då AB 
Fatbin står inför val av tillvägagångssätt krävs därför stakeholder management för att gynna 
alla eller bara enstaka intressenter. 
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5 Slutdiskussion och slutsatser 
 

5.1 Inledning 
I kapitel 5 förs diskussion och dras slutsatser kring studiens empiri och analys. I studien har 
analysmodellen varit ett verktyg vid analys vilket gör att analysmodellen också är central i detta 
kapitel då diskussion och slutsatser presenteras. Avslutningsvis i detta kapitel presenteras också 
förslag till vidare forskning. 
 

5.2 Slutdiskussion 
Vid utvärdering av IFRS 16 och vilka effekter och konsekvenser den nya standarden kommer 
att få kan två olika perspektiv anläggas. Det ena tar sin grund i intressenternas synvinkel och 
den andra i företagets synvinkel. Vad som gynnar den ena kan vara en olägenhet för den andra. 
Från ett företags perspektiv kommer skulder så väl som tillgångar att öka vilket kommer få en 
negativ effekt på berörda nyckeltal gällande skulder. Intressenter som tittar på nyckeltalen utan 
förståelse i vart förändringen härrör ifrån kommer se en negativ händelse. Enligt Fitó, Moya 
och Orgaz (2013, s. 345) är det betydelsefullt att redovisningen av leasing förser intressenterna 
med en komplett och begriplig bild av företagets leasingåtaganden. Då leasingåtagandena 
kapitaliseras och inkluderas i redovisningen bidrar det till en mer trovärdig och relevant 
presentation samt en mer rättvisande bild av företagens ekonomiska åtaganden vilket medför 
att beslutsunderlaget är mer representativt. Diskussionen går också i linje med Bennett och 
Bradburys (2003, s. 101) argumentation för att operationell leasing kan ses som en äganderätt 
som borde inkluderas i företagets balansräkning snarare än att enbart redovisas i not. 
 
Vid införandet av IFRS 16 behövs en skiljelinje dras mellan kort och långt perspektiv för att 
förstå standardens fulla påverkan och relevans. De nyckeltal som vid leasingperiodens slut 
landar på samma punkt, som visas i Diagram 4.2 och Diagram 4.3, innebär att påverkan över 
perioden har omfördelats mot hur den var tidigare för de nyckeltalen som en konsekvens av att 
nyttjanderätten och leasingskulden tillkommit. De nyckeltal där ett konstant skift har skett över 
hela leasingperioden blir mer intressanta eftersom det innebär att förändringen är bestående 
över hela perioden, alltså att standarden inte bara omfördelat påverkan utan förändrat den 
konstant över perioden. Intressenter som tittar på nyckeltalen behöver förstå de bakomliggande 
faktorerna för att kunna göra en korrekt bedömning då den nya standarden börjar tillämpas. 
 
Typfall 3 och 4 har visat på att IFRS 16 har en negativ påverkan på de utvalda nyckeltalen. 
Vissa nyckeltal har dock inte haft lika procentuell minskning som andra nyckeltal. 
Redovisningen enligt IAS 17 har tillåtit företag att redovisa tillgångar och skulder utanför 
balansräkningen, vilket orsakat att nyckeltalen har förskönat företagens finansiella hälsa. På 
grund av att företagen har kunnat redovisa operationell leasing är det intressenterna som har 
missgynnats då deras bedömningar och värderingar av företagen inte har kunnat göras på 
rättvisa grunder (Öztürk & Serçemeli 2016, s. 143). IFRS 16 gynnar på så vis intressenterna 
men kan samtidigt missgynna företag som grundar sin verksamhet på operationell leasing. För 
företag som istället valt att köpa sina tillgångar och finansiera dem med lån, alternativt använt 
sig av finansiell leasing påverkas inte, eftersom både IAS 17 och IFRS 16 i de fallen ställer krav 
på att redovisa tillgången och skulden. På så vis minskar soliditeten och skuldsättningsgraden 
ökar för företag som kapitaliserar operationella leasingåtaganden under IFRS 16, vilket orsakar 
att investerare, leverantörer och långivare ser företaget som mer riskfyllt vid en bedömning av 
kreditrisk (Singh 2012, s. 336). Under räkenskapsår då verksamheten inte går bra kan det vara 
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essentiellt att få låna kapital, men för företaget som bundit upp mycket tillgångar kan ett 
ytterligare lån vara svårt att få varpå operationell leasing har varit ett alternativ under IAS 17 
(Cornaggia, Franzen & Simin 2013, s. 347). De möjligheterna har begränsats under IFRS 16. 
 
Vid övergång till IFRS 16 och när omklassificering av de befintliga operationella 
leasingkontrakten sker, kan diskussion föras kring vilket av tillvägagångssätten som ska anses 
vara mest representativ och således ge en rättvisande bild samt trovärdig presentation. Då det 
kommer till full retroaktivitet går det att utläsa hur de finansiella rapporterna skulle sett ut om 
IFRS 16 alltid tillämpats, vilket skulle kunna argumenteras för att vara mest representativt. 
Argumentet är att övergångsbestämmelserna med partiell retroaktivitet inte kan visa hur de 
finansiella rapporterna alltid skulle sett ut om IFRS 16 alltid tillämpats. Motargumentet blir 
dock att värdering och beräkning görs med impliciträntan som grund vilket innebär en ränta 
som inte är dagsaktuell. Eftersom den marginella låneräntan är en ränta som ska motsvara 
aktuell marknadsränta kan det tyckas att värdering som grundar sig i en mer aktuell ränta skulle 
kunna framstå som mer korrekt. I så fall torde IFRS 16 C8(b(i)) anses som mest representativ.  
 
Väljer företaget att istället tillämpa IFRS 16 C8(b(ii)) tas inte hänsyn till tidigare perioder, 
således ska de leasingbetalningar som är kostnadsförda inte justeras. I praktiken innebär 
övergångsregeln att företaget värderar det operationella leasingkontraktet som om det vore ett 
nytt kontrakt på fyra år. Det behövs inte heller upprättas någon jämförande information vilket 
minskar jämförbarheten vid standardbytet. IFRS 16 C8(b(ii)) är på så vis det alternativet som 
är minst omständligt att implementera men till priset av lägre jämförbarhet och en sämre 
återspegling av hur det skulle sett ut om IFRS 16 tillämpats från början. 
 
Vid övergång från IAS 17 till IFRS 16 kan företag välja de övergångsregler som ger de ideala 
nyckeltalen utifrån vad som ligger i företagets intresse. Standardbytets effekter kan indikera 
högre operationell och finansiell risk vilket kan ge en negativ bild gentemot investerare samt 
strama åt avtalsvillkor med leverantörer och långivare. På så vis föreligger incitament för 
företagsledningen att dämpa standardbytets effekter (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008, s. 123; 
Fitó, Moya & Orgaz 2013, s. 344). Exempelvis kan IFRS 16 C8(b(ii)) väljas för att uppvisa en 
högre soliditet och lägre skuldsättningsgrad mot långivare. Om företaget vill gynna investerare 
kan antingen IFRS 16 C5(a) eller C8(b(i)) appliceras då de till skillnad från IFRS 16 C8(b(ii)) 
ger högre avkastning på eget kapital. Variationen mellan IFRS 16 C5(a) och C8(b(i)) ligger i 
att den förstnämnda använder impliciträntan och därmed orsakar att balansomslutningen blir 
större än vid tillämpning av IFRS 16 C8(b(ii)). Vidare innebär detta att företag kan utnyttja de 
övergångsregler som framkallar de nyckeltal som intressenter prioriterar vid analys av 
företaget.  En diskussion kan föras kring för vem redovisningen är till för. Att företag kan välja 
olika tillvägagångssätt som genererar olika redovisade värden skapar en problematik. Är 
nyckeltalen en konsekvens av redovisningen eller är redovisningen en konsekvens av 
nyckeltalen? Väljer företag de övergångsregler som är lättast att tillämpa, de som ger en mer 
rättvisande bild eller har valet av övergångsregel sin utgångspunkt i specifika nyckeltal? 
Troligtvis kommer svaret att variera mellan företagen eftersom olika företag har olika intressen 
och förutsättningar. 
 

5.3 Slutsatser 
Vår första forskningsfråga grundar sig i vilken effekt IFRS 16 kommer att få på företagens 
redovisning gällande kapitalisering av operationella leasingåtaganden. I typfall 1 visas effekten 
av IFRS 16 på företags balans- och resultaträkningar då ett nytt operationellt leasingkontrakt 
inleds och ställs i kontrast till IAS 17. Typfall 2 visar vad effekten blir av omklassificering av 
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företags redan befintliga operationella leasingåtaganden. Vår andra forskningsfråga grundar sig 
i hur företags nyckeltal som är knutna till balans- och resultaträkning påverkas av IFRS 16. 
Detta behandlas i typfall 3 och 4 som visar hur nyckeltalen påverkas av kapitaliseringens 
effekter som visas i typfall 1 och 2. På så vis uppfylls vårt syfte med studien vilket är att med 
typfall undersöka vilken påverkan IFRS 16 kan komma att få på företags balans- och 
resultaträkningar samt relevanta nyckeltal. 

5.3.1 Kapitaliseringens effekt på företags balans- och resultaträkning 
Kapitaliseringen, som en konsekvens av IFRS 16, kommer innebära att företags balansräkning 
belastas med en leasingskuld samt att en nyttjanderätt ska tas upp. Företagets resultaträkning 
kommer, till skillnad mot IAS 17, att påverkas olika över leasingperioden som en konsekvens 
av ränteutgifterna. Den totala resultatpåverkan, över hela leasingperioden, kommer dock att 
vara lika stor oavsett om IAS 17 eller IFRS 16 tillämpas. För balansräkningens del blir 
skillnaden från IAS 17 enbart den redovisade nyttjanderätten och leasingskulden. 
 
Hur stor påverkan övergången till IFRS 16 kommer få beror på hur företagets kapitalstruktur 
ser ut. Då vi konstruerat våra typfall har vi utgått från att det fiktiva företagets värde på de 
operationella leasingåtaganden ungefär utgör lika mycket som de tillgångar som företaget har i 
sin balansräkning. Ett företag som istället inte haft några tillgångar alls i balansräkningen utan 
enbart operationella leasingåtaganden hade påverkats mer av IFRS 16. Samma antagande gäller 
för företag där de operationella leasingåtagandena enbart utgör en liten del av företagets totala 
tillgångar som då motsatsvis hade påverkats mindre. 
 
Utifrån vår studie har vi dragit slutsatsen att förändringen till den nya standarden på lång sikt 
gynnar företagets intressenter. Givetvis påverkas också olika intressenter olika mycket. Under 
IAS 17 gör redan långivare och leverantörer egna uppskattningar och beräkningar för företags 
operationella leasingåtaganden vid beräkning av företagets kreditrisk. Beräkningarna och 
uppskattningarna av kreditrisken kan skilja sig från verkligheten eftersom den information som 
företag enligt IAS 17 måste presentera i sina finansiella rapporter är begränsad. På så vis 
kommer IFRS 16 innebära att intressenter slipper göra värderingar av operationella 
leasingåtaganden vilket gör att de sparar både tid och resurser. IFRS 16 kommer därför öka 
jämförbarheten mellan företag då vissa till exempel köper sina tillgångar och finansierar de med 
lån medan andra väljer att leasa. IFRS 16 bidrar således till en mer rättvisande bild och trovärdig 
presentation och går på så vis mer i linje med föreställningsramens kvalitativa egenskaper.  
 

5.3.2 Kapitaliseringens effekt på företags finansiella nyckeltal 
I vår studie har vi visat att nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad kommer att påverkas 
markant av den kapitalisering som IFRS 16 innebär. Nyckeltalen grundar sig i den leasingskuld 
som företagen behöver redovisa vid tillämpning av IFRS 16. De undersökta nyckeltalen 
räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital, har i vår studie visats initialt bli lägre 
vid tillämpning av IFRS 16. Vi har dock dragit andra slutsatser om vad som händer med 
nyckeltalen över leasingperioden. Båda nyckeltalen kommer under leasingperioden till slut visa 
högre avkastning än vad IAS 17 hade visat under samma period. Den här slutsatsen grundar sig 
i resultatpåverkans omfördelning då avskrivning, ränta och amortering görs istället för 
kostnadsföring av leasingavgiften. Detta leder till att resultatpåverkan inte är konstant över 
leasingperioden vid tillämpning av IFRS 16, som vid tillämpning av IAS 17, förutsatt att avtalet 
inte innefattar variabelavgifter. 
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För räntabilitet på totalt kapital i vårt typfall 3 b sker detta redan år två och mellanskillnaden 
ökar för varje år. Samma slutsatser kan vi dra kring räntabilitet på eget kapital, där IFRS 16 
initialt visar på en lägre räntabilitet på eget kapital men för att år tre i typfall 3 b vara högre än 
IAS 17 och sedan fortsätter mellanskillnaden att öka. I figur 4.1 kan vi se att IAS 17 bidrar 
starkt till en negativ trend på avkastningstalen över leasingperioden medan IFRS 16 tvärtom 
tillför en positiv effekt på avkastningsnyckeltalen över leasingperioden. Gällande företags 
vinstmarginal har vår studie visat att nyckeltalet inte bara ökar initialt utan att den ökning som 
sker också är konstant över hela leasingperioden. På så vis bidrar IFRS 16 till en positiv effekt 
på företagens vinstmarginaler.  
 
Som intressent är de slutsatser vi drar viktiga att beakta och känna till eftersom de initiala 
negativa effekterna kan få avskräckande effekt för bolaget. Om intressenterna känner till den 
långsiktiga effekten av IFRS 16, som demonstrerats i studiens typfall, känner de också till att 
standardbytet innebär en positiv effekt på de utvalda nyckeltalen. 
 
Vi har i studien också visat hur de olika övergångsbestämmelserna kan utnyttjas av företagen 
och på det viset manipulera den ekonomiska bilden och nyckeltalen vid övergång till IFRS 16. 
I vår studie går det se att beroende på vilken intressent som företaget väljer att inrikta sig mot 
finns det möjligheter att anpassa till företagets fördel. Med utgångspunkt i de kvalitativa 
egenskaperna jämförbarhet och trovärdig presentation från föreställningsramen, finns det 
brister i att företag kan välja olika tillvägagångssätt för liknande transaktioner. Två företag med 
identiska operationella leasingkontrakt kan genom övergångsbestämmelserna redovisa olika 
värden, vilket strider mot både jämförbarhet och trovärdig presentation. Att beakta är dock att 
det enbart gäller övergångsbestämmelserna och är alltså begränsade till enbart 
övergångsperioden. Trots övergångsbestämmelsernas brister drar vi slutsatsen att IFRS 16 och 
övergångsbestämmelserna i högre utsträckning stämmer överens med de kvalitativa 
egenskaperna än vad IAS 17 gör. 
 
En ytterligare slutsats som kopplas till företagets möjlighet till att manipulera den bild som ska 
framställas, är effekten som leasetagarens marginella låneränta har på värderingen av 
nyttjanderätten och leasingskulden vid övergångsbestämmelserna. Vi konstaterar att då 
impliciträntan är lägre än leasetagarens marginella låneränta kommer en värdering enligt IFRS 
16 C(b(i)) ge en högre värdering av leasingskuld samt nyttjanderätt jämfört med IFRS 16 C5(a). 
Implicit gäller alltså vice versa då impliciträntan är högre än leasetagarens marginella låneränta. 
Liknande slutsatser kan dras kring företags möjligheter att påverka resultatet genom övergångs-
bestämmelserna. Den negativa resultatpåverkan på kort sikt blir som lägst om leasetagarens 
marginella låneränta är lägre än leasingkontraktets implicitränta och IFRS 16 C8(b(i)) 
tillämpas. På så vis kan företaget försöka få ett så högt resultat som möjligt vid övergång till 
IFRS 16. 
 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Området leasing är kontroversiellt och omfattande varpå standardbytets alla infallsvinklar och 
effekter inte kunnat undersökas i denna uppsats. Som förslag till vidare forskning skulle det 
vara relevant att undersöka standardbytets skatteeffekter då leasing också har varit föremål för 
olika former av skatteplanering. Frågan blir då om IFRS 16 har någon påverkan på det och om 
företag i så fall anser leasing som mer eller mindre förmånligt ur ett skatteplaneringsperspektiv 
vid tillämpning av den nya standarden. Om det visar sig att företagens skatteplaneringsåtgärder 
begränsas eller främjas av den nya standarden, uppstår den intressanta följdfrågan hur de 
leasingaktörer som idag finns på marknaden kommer att påverkas och agera.  
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Ett annat moment inom leasing som också påverkas av den nya standarden är sale-and-
leaseback transaktioner. I vår studie har vi avgränsat oss och därför valt att inte behandla det 
varpå en studie om hur IFRS 16 påverkar de transaktionerna kan vara relevant. Som sista förslag 
hade också varit intressant att undersöka övergångsbestämmelsernas påverkan över tid likt vi 
gjort med standarden. Intressanta slutsatser skulle kunna dras kring vilken tidpunkt under 
leasingperioden en övergång till IFRS 16 är som förmånligast alternativt har som minst eller 
mest påverkan på företaget. 
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Appendix 2 – Balans- och resultaträkning vid övergång 
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