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Abstract
The lease accounting standard IAS 17, has been criticized for enabling companies to take
advantage of the benefits of operational leasing, since both leased assets and their
corresponding liabilities have been kept off-balance sheet with information on future lease
obligation presented only in notes. In 2005, the US Securities and Exchange Commission
(SEC) raised some concerns due to the lack of transparency and information on lease
obligations, something that already worried investors and other stakeholders. In response to
the criticism, the International Accounting Standards Board (IASB), together with the
Financial Accounting Standards Board (FASB), launched a project hoping to improve the
accounting of leases. With the new IFRS 16 standard, all operating leases will be capitalized
and reported on the balance sheet. Hence, a model similar to the accounting for financial
leasing agreements eliminating the division of lease agreements into operational and financial
leases.
The aim of this study is to analyze the differences between IAS 17 and IFRS 16, examine
what impact IFRS 16 will have on the companies' financial reports and key ratios.
Furthermore, the study aims to explain how the effects on key ratios relate to comparative
periods in particular when applying the modified retrospective approach. In this study, a
qualitative approach in combination with an inductive approach has been applied. The study
has been carried out on a fictitious company and eight annual reports from eight different
companies within the retail and airline industry. With regard to the actual companies, the data
material extracted from the annual reports has been processed using the constructive
capitalization model designed by Imhoff, Lipe and Wright (1991, 1997) and modified by
Fülbier, Silva and Pferdehirt (2008).
Based on the study's results, it becomes clear that IFRS 16 is about transparency and
disclosure of information. IFRS 16’s impact on the income statement and balance sheet
results in key ratios such as equity ratio, debt/equity ratio, return on equity and total capital
and average debt interest rate to change. Users of financial reports use these key ratios to
identify problem areas and opportunities within a company. This study finds that the
capitalization of operating leases provides users of financial reports with more accurate
information. The study contributes to a deeper understanding of how and why some key ratios
will be affected by IFRS 16 in relation to comparative periods. The study also helps in
understanding the relevance of IFRS 16 and how this standard contributes to the information
value in accounting.
This study is written in Swedish.
Keywords: Leasing, operating lease, IAS 17, IFRS 16, the constructive capitalization model.
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Sammanfattning
Leasingstandarden IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av
fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har
effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing
skyldigheter. Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande
leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan
bekymrade investerare och andra intressenter. Som svar på kritiken initierade International
accounting standards board (IASB) tillsammans med Financial accounting standards board
(FASB) ett projekt i hopp om att förbättra redovisningen av leasingavtal. Den nya standarden,
IFRS 16, innebär att alla operationella leasingavtal kapitaliseras och redovisas i
balansräkningen, det vill säga, en modell som liknar redovisningen av finansiella leasingavtal.
Således elimineras uppdelningen av leasingavtal i operationella och finansiella leasingavtal.
Syftet med denna studie är genom att analysera skillnaderna mellan IAS 17 och IFRS 16,
utforska vilken inverkan IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella rapporter och
nyckeltal. Vidare utgörs syftet av att förklara hur effekterna på nyckeltal förhåller sig till
jämförelseperioder särskilt vid tillämpning av den modifierade retroaktiva övergångsmetoden.
I denna studie har en kvalitativ ansats i kombination med ett induktivt angreppssätt tillämpats.
Undersökningen har genomförts på ett fiktivt bolag samt åtta årsredovisningar från åtta olika
företag inom detaljhandel och flygbranschen. Vad gäller de verkliga företagen har
datamaterialet som extraheras från årsredovisningarna bearbetats med hjälp av den
konstruktiva kapitaliseringsmodellen utformad av Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) och
modifierad av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008).
Utifrån studiens undersökning blir det tydligt att IFRS 16 handlar om öppenhet och
delgivning av information. IFRS 16 inverkan på resultat- och balansräkningen leder till att
nyckeltal som bland annat soliditet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget- och totalt kapital
och genomsnittlig skuldränta påverkas. Användare av finansiella rapporter använder dessa
nyckeltal för att identifiera problemområden samt möjligheter inom ett företag. Vi finner att
kapitaliseringen av operationella leasingavtal förser användare av finansiella rapporter med
mer verklighetstrogen information. Vidare bidrar studien till en djupare förståelse för hur och
varför en del nyckeltal kommer att påverkas av IFRS 16 i förhållande till jämförelseperioder.
Studien bidrar även till att förstå relevansen av IFRS 16 och hur denna standard bidrar till
redovisningens informationsvärde.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Historiskt sett har leasing varit en populär finansieringsform på den internationella
marknaden, liksom i många europeiska länder. En av anledningarna varför leasing har varit så
populärt är att företag har kunnat hålla en del leasingförpliktelser utanför balansräkningen
(Imhoff, Lipe & Wright 1997). Fram till den sista december 2018 har redovisning av
leasingavtal för börsnoterade företag reglerats enligt International accounting standard (IAS)
17. Enligt den dåvarande standarden klassificerades leasingavtal som antingen operationella
eller finansiella leasingavtal (IAS 17 p. 4). För att kunna definiera ett leasingavtal som
finansiellt ska de ekonomiska riskerna och fördelarna som härrör från ägandet av en tillgång
substantiellt tillfalla leasetagaren. Ett leasingavtal som inte uppfyller kriterierna för ett
finansiellt leasingavtal definieras som ett operationellt leasingavtal (IAS 17 p. 4). För
operationella leasingavtal redovisas endast en hyreskostnad i resultaträkningen under
leasingperioden medan finansiella leasingavtal tas upp som tillgångar och skulder i
balansräkningen. Av den orsaken har företag som ingår i operationella leasingavtal större
möjlighet att rapportera ett bättre resultat i sina finansiella rapporter. Användare av dessa
finansiella rapporter, särskilt aktieägare, potentiella investerare och fordringsägare, har dock
högre risk i sina investeringar (Wong & Josh 2015).
Tillämpningen av IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av
fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har
effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing
skyldigheter (Duke, Hsieh & Su 2009). Vidare uppger Duke et al. (2009) och Imhoff, Lipe
och Wright (1997) att den dåvarande regelbaserade redovisningsstandarden har möjliggjort
för företagsledare att strukturera ett leasingavtal så att det inte möter de specificerade
kriterierna för att klassas som ett finansiellt leasingavtal i syfte att undgå att ta upp avtalet i
balansräkningen. Betydelsen av den information som saknas varierar beroende på bransch,
region och mellan företag (IFRS 2016). Detta har i sin tur lett till att investerare och analytiker
inte kunnat få en fullständig bild av företagens finansiella ställning, vilket har försvårat
jämförbarheten mellan företag som lånar för att köpa tillgångar och de som leasar (IFRS
2016: Wong & Joshi 2015).
Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande
leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan
bekymrade investerare och andra intressenter. Som svar på kritiken initierade International
accounting standards board (IASB) tillsammans med Financial accounting standards board
(FASB) ett projekt i hopp om att förbättra redovisningen av leasingavtal (IFRS 2016). I
januari 2016 utgav IASB en ny redovisningsstandard för leasing, IFRS 16, som ska tillämpas
på räkenskaper från- och med den 1 januari 2019. I US GAAP sammanhanget har FASB
utfärdat en motsvarande standard med samma obligatoriska tillämpningsdatum (Morales-Díaz
& Zamora-Ramírez 2018). Den nya standarden innebär att alla operationella leasingavtal
kapitaliseras och redovisas i balansräkningen, det vill säga, en modell som liknar
redovisningen av finansiella leasingavtal. Således elimineras uppdelningen av leasingavtal i
operationella och finansiella leasingavtal. Effekten av IFRS 16 på företagens finansiella
rapporter förväntas vara beaktansvärt, både i företagens finansiella ställning och i
resultatrapporter, som så väl med hänsyn till många nyckeltal som har balansräkningen
och/eller resultaträkningens siffror som referens (PwC 2018).
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1.2 Problemdiskussion
IFRS 16 innebär att alla leasingavtal, med undantag för avtal under 12 månader och de av lågt
värde, tas upp i balansräkningen som en right-of-use asset1 och en leasingskuld (LiviuAlexandru 2018). Förändringen som IFRS 16 kommer att medföra har ingen betydande
inverkan på hur leasegivaren ska rapportera för sin finansiella verksamhet och i huvudsak
kommer den nya standarden innebära liknande kriterier som IAS 17 för leasegivaren (IFRS
2017). IFRS 16 kommer emellertid påverka leasetagarens upprättande av finansiella rapporter
och resultera i väsentliga förändringar i hur leasingavtal redovisas eftersom de allra flesta
operationella leasingavtal kommer att kapitaliseras (Oesi 2017).
Likt Oesi (2017) konstaterar Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) att IFRS 16 kommer
ha en avsevärd inverkan på balansräkningar, lönsamhet och solvensnivåer för europeiska
börsnoterade bolag. I allmänhet ökar totala tillgångar och totala skulder avsevärt. Effekterna
skiljer sig kraftigt beroende på branschsektor och de mest drabbade sektorerna är de där
förhållandet operationella leasingkostnader dividerat med totala skulder är högt, i huvudsak
detaljhandel och flygbolag (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 2018). Detta är i linje med
IFRS egna uppskattningar kring effekten av IFRS 16 som visar att flygbolag och detaljhandel
hamnar längst upp i listan på branscher där standarden förväntas ha störst inverkan (IFRS
2016). Flygbolag anses ha ett flertal leasade flygplan under operationella leasingavtal vilket
förklarar IFRS 16 förväntade påverkan (ibid). Att detaljhandelsföretag påverkas väsentligt av
den nya leasingstandarden beror på att många företag inom denna bransch ingår i
operationella leasingavtal som avser produktion- och distributions anläggningar samt lageroch kontorsfastigheter (EY 2016).
Vid övergången till IFRS 16 kan leasetagaren välja mellan två sätt att tillämpa den nya
standarden. Den ena övergångsmetoden är ’retroaktivt före varje redovisad
rapporteringsperiod’ och innebär att jämförelseperioders siffror justeras som om IFRS 16
alltid tillämpats (IFRS 16 p. C5 a). Den andra övergångsmetoden är ’retroaktivt med den
ackumulerade effekten av en initial tillämpning av standarden på den första
tillämpningsdagen’ (IFRS 16 p. C5 b). Den senare övergångsmetoden innebär att
jämförelseperioders siffror inte räknas om, istället ska leasetagaren redogöra för den
ackumulerade effekten av tillämpningen av IFRS 16 för första gången som en justering av
ingående balans för balanserade vinstmedel eller eget kapital (IFRS 16 p. C7).
Övergångsmetoden enligt IFRS 16 p. C5 b, även kallad den modifierade retroaktiva
övergångsmetoden, kan ha praktiska fördelar, bland annat att man besparas tiden som krävs
för att utföra retroaktiva justeringar vid fastställandet av tidigare nyttjanderättstillgångar och
motsvarande leasingskulder (PwC 2018). Å andra sidan drar PwC uppmärksamhet till att
denna övergångsmetod ger upphov till brist på jämförbarhet vilket gör det svårare för
intressenter att uppskatta utvecklingen över tid (ibid).
Mot bakgrund av detta kan övergången till IFRS 16 vid tillämpningen av den modifierade
retroaktiva övergångsmetoden leda till att det uppstår ett behov av att förklara standardens
påverkan på nyckeltal2 som har balansräkningen och/eller resultaträkningens siffror som
referens.

1
2

Begreppet förklaras i avsnitt 1.6 Terminologi.
Nyckeltalen som undersöks i denna studie presenteras i avsnitt 2.7 Räkenskapsanalys.

-2-

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att utforska vilken inverkan IFRS 16 kommer att ha på
företagens finansiella rapporter och nyckeltal. Vidare utgörs syftet av att förklara hur
effekterna på nyckeltal förhåller sig till jämförelseperioder särskilt vid tillämpning av den
modifierade retroaktiva övergångsmetoden.

1.4 Frågeställning


Hur påverkas finansiella rapporter vid övergången till IFRS 16 och hur visar sig detta i
de finansiella nyckeltalen?

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa undersökning till endast leasetagarens perspektiv. Avgränsningar sker
också till att enbart undersöka tillämpning av IFRS 16 enligt den modifierade retroaktiva
övergångsmetoden med särskilt fokus på effekterna som kapitalisering av operationella
leasingavtal ger upphov till då detta utgör den främsta skillnaden mellan standarderna.
Slutligen har vi valt att avgränsa undersökningen till att studera endast flygbolag och
detaljhandelsföretag då IFRS 16 förväntas ha störst inverkan på företag inom dessa branscher.

1.6 Terminologi
Vi anser att det uppstår ett behov av att förklara studiens centrala begrepp vilka sammanställs
i detta avsnitt. I parentes, vid några utav termerna/begreppen, återfinns alternativa begrepp
med samma betydelse som använts i studien.
Leasingavtal - Ett avtal där rätten att nyttja en tillgång överförs över en bestämd tid mot en
serie betalningar (IFRS 16 bilaga A).
Underliggande tillgång - En tillgång som är föremål för ett leasingavtal, där nyttjanderätten
överlåts av en leasegivare till en leasetagare (IFRS 16 bilaga A).
Nyttjanderätt (Nyttjanderättstillgång eng: Right of use asset) - En tillgång som avser
leasetagarens rätt att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden (IFRS 16
bilaga A).
Leasegivare - Ett företag som tillhandahåller rätten att nyttja en underliggande tillgång under
avtalad tid i utbyte mot betalningar (IFRS 16 bilaga A).
Korttidsleasingavtal - Ett leasingavtal som löper på 12 månader eller mindre (IFRS 16 bilaga
A).
Leasetagare - Ett företag som tar emot rätten att nyttja en underliggande tillgång under en
avtalad tid i utbyte mot betalningar (IFRS 16 bilaga A).
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Leasingperiod - Icke uppsägningsbar period för vilken ett leasingavtal gäller (IFRS 16 bilaga
A).
Nyttjandeperiod - Den period under vilken den underliggande tillgången bedöms vara
tillgänglig för användning av leasetagaren (IFRS 16 bilaga A).
Minimileaseavgifter - Det lägsta belopp som en leasetagare kan förvänta sig betala under
leasingperioden (IAS 17 p. 4).
Marginella låneräntan - Räntan som leasetagaren hade betalat för lånat kapital eller ett
liknande leasingavtal (IAS 17 p. 4).
Leasingavgifter (Årets kostnader för leasing, årliga hyran/hyreskostnader för leasing) Avgifter som betalas av leasetagaren till leasegivaren gällande rätten att nyttja en
underliggande tillgång (IFRS 16 bilaga A).
Leasingskuld - Nuvärdet av framtida leasingavgifter diskonterade till den implicita räntan
(IFRS 16 bilaga A).
Balansräkning (Finansiella ställning) - En balansräkning rapporterar bolagets tillgångar,
skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.
Årets resultat (Finansnetto, nettoresultat) - Resultat efter skatt.
IASB föreställningsram för utformning av finansiella rapporter - Förkortas till IASB:s
föreställningsram.

1.7 Disposition
Fortsättningsvis är studien upplagd enligt följande. Kapitel 2 beskriver de två olika
standarderna IAS 17 och IFRS 16. Därefter presenteras teorier kring resultat- och
balansräkningssynsätten, intressentteorin samt principal-agentteorin och positiv
redovisningsteori. Sedan presenteras de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram
för att slutligen redogöra för nyckeltalen som undersöks i studien. I kapitel 3 beskrivs hur vi
har gått tillväga för att genomföra undersökningen. Kapitlet beskriver vilken forskningsansats
och forskningsstrategi som har tillämpats. Därefter förklaras datamaterialet, urvalet och hur
typfallet har konstruerats. Sedan redogörs för den konstruktiva kapitaliseringsmodellen för
operationella leasingavtal för att avslutningsvis reflektera kring studiens reliabilitet, validitet,
källor samt etiska principer. Kapitel 4 inleds med ett typfall för att demonstrera vilken effekt
IFRS 16 kommer att ha på redovisningen av operationella leasingavtal samt hur detta
påverkar redovisningen under hela leasingperioden. Sedan analyseras skillnaderna mellan
IFRS 16 och IAS 17 för typfallet och avslutningsvis jämförs och analyseras skillnaderna som
uppstår i nyckeltalen. Därefter utförs samma typ av undersökning för verkliga
detaljhandelsföretag och flygbolag för att sedan utreda informationsvärdet av IFRS 16. I
kapitel 5 presenteras undersökningens slutsatser, en kort reflektion för att avslutningsvis ge
förslag på vidare forskning.
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2 Teoretisk referensram
2.1 Inledning
Inledningsvis beskrivs de två olika leasingstandarderna IAS 17 och IFRS 16. Därefter
behandlas teorier kring resultat- och balansräkningssynsätten, intressentteorin, principalagentteorin och positiv redovisningsteori. Efter detta presenteras IASB:s föreställningsram
för att avslutningsvis redogöra för nyckeltalen som undersöks i studien.

2.2 Redogörelse för IAS 17 och IFRS 16
2.2.1 IAS 17
IAS 17 reglerar redovisningen av leasingavtal i de finansiella rapporterna för leasetagare
och leasegivare. IAS 17 har fram till sista december 2018 tillämpats på alla leasingavtal
med undantag för leasingavtal som berör: prospektering av mineraltillgångar, olje- och
gasfyndigheter och andra liknande icke förnyelsebara naturtillgångar, licensavtal för
exempelvis filmer, videoinspelningar, manuskript, patent och upphovsrätter (IAS 17 p. 2).
Ett leasingavtal definieras som ett avtal som upprättas mellan parterna leasegivare och
leasetagare. Leasingavtalet innehåller bestämmelser om att leasetagaren överlåter rätten att
nyttja en tillgång i utbyte mot en rad betalningar över en bestämd period (IAS 17 p. 4).
Enligt IAS 17 klassificeras leasingavtal som antingen operationella eller finansiella
leasingavtal (IAS 17). Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal där de ekonomiska
riskerna och fördelarna överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten kan, men
behöver inte, slutligen övergå till leasetagaren (IAS 17 p. 4). Operationella leasingavtal är
alla leasingavtal som inte kan klassificeras som finansiella leasingavtal (IAS 17 p. 4).
Finansiell leasing
När det står klart att leasegivaren och leasetagaren har ingått i ett avtal ska leasetagaren i
början av leasingperioden redovisa ett finansiellt leasingavtal som en tillgång med
motsvarande skuld i balansräkningen (IAS 17 p. 20). I början av leasingperioden ska
nuvärdet av minimileaseavgifterna fastställas, detta för att jämföra med det leasade objektets
verkliga värde (IAS 17 p. 20). Minimileaseavgifter är de betalningar som garanteras av
leasetagaren till leasegivaren exclusive variabla avgifter, service utgifter och skatter (IAS 17
p. 4). Leasetagaren ska då redovisa det finansiella leasingavtalet till det lägsta av objektets
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifter (IAS 17 p. 20). Diskonteringsräntan
som används vid beräkning av nuvärdet av minimileaseavgifterna är leasingavtalets
implicita ränta (IAS 17 p. 20). Om den implicita räntan saknas ska leasetagaren använda sig
av den marginella låneräntan vilket är räntan som leasetagaren hade betalat för lånat kapital
eller ett liknande leasingavtal (IAS 17 p. 4).
Ett finansiellt leasingavtal ger upphov till avskrivnings- och räntekostnader för
avskrivningsbara tillgångar för varje redovisningsperiod. Avskrivningsprinciper för leasade
tillgångar ska överensstämma med den för avskrivningsbara tillgångar som ägs och de
redovisade avskrivningarna ska beräknas i enlighet med IAS 16, Materiella
anläggningstillgångar och IAS 38, Immateriella tillgångar. Om det finns någon rimlig
säkerhet att leasetagaren kommer att erhålla äganderätten vid leasingperiodens slut ska
5

tillgången skrivas av helt under den kortare av leasingperioden och nyttjandeperioden (IAS
17 pp. 27-28).
Operationell leasing
Leasingavtal som klassificeras som operationella leasingavtal ska av leasetagaren
kostnadsföras linjärt över leasingperioden om inte ett annat konsekvent sätt bättre återger
användarens ekonomiska nytta över tiden (IAS 17 p. 33). Vidare ska ett operationellt
leasingavtal enligt IAS 17 p. 34 kostnadsföras linjärt även om betalningarna fördelas på
annat sätt. Leasetagaren ska dessutom lämna upplysningar om följande:





Summan av beloppet av framtida minimileaseavgifter vid rapportperiodens slut
fördelade på förfallotidpunkter enligt inom ett år, senare än ett år men inom fem år
och senare än fem år.
Summan av beloppet av framtida minimileaseavgifter vid rapportperiodens slut som
avser objekt som hyrs vidare ut.
Allmänna beskrivningar av väsentliga leasingavtal som leasetagaren ingått (IAS 17
p. 35).

2.2.2 IFRS 16
Den nya standarden som behandlar leasingavtal IFRS 16 träder i kraft den 1 januari 2019
för de som använder internationella redovisningsstandarder (IAS). IFRS 16 kräver att alla
tidigare operationella leasingavtal kapitaliseras (IFRS 2017). Enligt IFRS (2017) är syftet
med nya leasingstandarden att rapportera information som (1) pålitligt representerar
leasingtransaktioner och (2) utgör grunden för användare av finansiella rapporter att bedöma
belopp, tidpunkt och osäkerheter som uppstår vid leasingavtal. Även om förändringen
kommer att ha stor inverkan på redovisningens presentation, kommer den inte att ha någon
effekt på företagens ekonomiska ställning (IFRS 2016).
IFRS 16 ska appliceras på alla leasingavtal med undantag för följande:






Utforskning av naturresurser (mineraler, olje- och naturgasfyndigheter och
liknande icke-förnybara naturtillgångar).
Biologiska tillgångar.
Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster som omfattas av IFRIC 12.
Licenser för immaterialrätt beviljade av en leasegivare inom
tillämpningsområdet för IFRS 15.
Rättigheter som innehas av en leasetagare enligt licensavtal inom
tillämpningsområdet för IAS 38 Immateriella tillgångar som avser sådant som
filmer, videoinspelningar, pjäser, manuskript, patent och upphovsrätt (IFRS 16 p.
3).

IFRS 16 kommer heller inte tillämpas på korttidsleasingavtal samt leasingavtal där den
underliggande tillgången har ett lågt värde (IFRS 16 p. 5).
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Identifiering av ett leasingavtal enligt IFRS 16
IFRS 16 definierar ett leasingavtal som ett avtal som består av eller innehåller ett
leasingavtal där rätten att bestämma över användningen av en identifierad tillgång överlåts
under en viss period i utbyte mot ersättning (IFRS 16 p. 9). Leasingavtal enligt IFRS 16
måste uppfylla två kriterier. Det ena är att de väsentliga ekonomiska fördelarna tillfaller
leasetagaren och det andra är att leasetagaren har rätten att styra användningen av den
identifierade tillgången (IFRS 16 p. B9). Först efter att dessa kriterier är uppfyllda kan
objektet definieras som en leasad tillgång. För den leasade tillgången ska vid
inledningsdatumet redovisas en nyttjanderätt och en leasingskuld (IFRS 16 p. 22).
Enligt IFRS 16 p. B13 identifieras en tillgång genom att den explicit förtecknas i ett avtal.
Dock kan en tillgång även identifieras implicit när leasetagaren har tillgången i sin
besittning. Trots att en tillgång är specificerad i ett avtal är det inte nödvändigtvis så att
leasetagaren har nyttjanderätten om leverantören har väsentlig rätt till att byta ut tillgången
under hela avtalsperioden (IFRS 16 p. B14). Är det oklart för leasetagaren om leverantörens
rätt att byta ut tillgången är substantiell skall leasetagaren utgå från att den inte är det (IFRS
16 p. B19).
Leasetagaren måste överlåtas rätten att substantiellt erhålla alla ekonomiska fördelar från
nyttjandet av en tillgång under leasingperioden för att kunna besluta om dess användning
(IFRS 16 p. B21). Vid prövningen av rätten att substantiellt motta de ekonomiska
förmånerna vid användningen av en tillgång ska leasetagaren väga in de ekonomiska
fördelar som uppkommer vid utnyttjandet av tillgången inom området leasetagaren har
rätten att bruka tillgången (IFRS 16 p. B22). Enligt IFRS 16 p. B24 har leasetagaren rätten
att styra över användningen av en tillgång under hela leasingperioden om följande kriterier
är uppfyllda:



Leasetagaren har rätten att avgöra hur en tillgång skall användas och för
vilket ändamål under hela leasingperioden.
Hur tillgången ska användas och i vilket syfte är förutbestämda utan att
leverantören har rätt att justera i användningsföreskrifterna.

Initialt ska leasetagaren värdera rätten att nyttja tillgången till anskaffningsvärdet och till
den summan leasingskulden ursprungligen värderats till (IFRS 16 pp. 23-24). Efterföljande
värdering av den underliggande tillgången sker i enlighet med IFRS 16 pp. 29-33 som bland
annat anger att leasetagaren ska tillämpa avskrivningsbestämmelserna i IAS 16.
Leasingskulden värderas vid anskaffningstillfället till nuvärdet av framtida leasingavgifter
diskonterade med hjälp av leasingavtalets implicita ränta om den enkelt kan fastställas. Om
den implicita räntan är svår att fastslå ska leasetagaren använda sig av den marginella
låneräntan (IFRS 16 p. 26). Efterföljande värdering av leasingskulden sker i enlighet med
IFRS 16 pp. 36-38. Punkterna anger att leasingskulden ökas med räntan och minskas med
utbetalda leasingavgifter. Med andra ord delas leasingavgifterna upp i amortering- och
räntekostnader. Övergången till IFRS 16 ska tillämpas i enlighet med IFRS 16 p. C5. En
leasetagare ska övergå till IFRS 16 antigen retroaktivt genom tillämpning av IAS 8
Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel eller
retroaktivt med hänsyn till den ackumulerade effekten vid tillämpning av standarden för
första gången (IFRS 16 p. C5). Om en leasetagare väljer den senare övergångsmetoden ska
jämförelseperiodens siffror inte justeras (IFRS 16 p. C7).
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2.3 Resultat- och balansräkningens synsätt
Resultaträkningen kan delas upp i tre huvudrubriker vilka är rörelsens intäkter och
kostnader, finansiella transaktioner samt skatter och resultat (Lönnqvist 2011). I rörelsens
kostnader ingår avskrivningar. Avskrivningskostnader är hänförliga till företagens olika
anläggningstillgångar och på grund av kostnadernas speciella natur ger de upphov till två
olika resultat nämligen rörelsens resultat före avskrivningar och rörelsens resultat efter
avskrivningar (Thomasson 1984). Anläggningstillgångar som kontinuerligt minskar i värde
till följd av att de slits och används skrivs av årligen med ett visst belopp för att återspegla
resursförbrukningen. Avskrivningsbeloppet fastställs med hänsyn till tillgångens
anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd (ibid).
Enligt Thomasson (1984) kan balansräkningen betraktas som hjälpmedel vid upprättandet
av resultaträkningen. Utifrån det här perspektivet syftar således balansräkningen inte på att
visa företagens förmögenhet då tillgångar oftast är värderade till anskaffningsvärde enligt
lagregler och redovisningspraxis som är i linje med försiktighetsprincipen (ibid). Det
innebär att tillgångar vars värde stiger värderas till dess anskaffningsvärde och när de
minskar i värde redovisas tillgångarna till det nya lägre värdet. Om det omvända var fallet
hade tillgångarna återgett ett mer verkligt värde (ibid).
När kostnadsredovisningen i resultaträkningen anpassas till de realiserade intäkterna enligt
matchningsprincipen framhäver detta en resultaträkning som visar ett realiserat resultat.
Utifrån detta synsätt kan balansräkningen betraktas som en sammanställning av resurser som
ännu inte förbrukats och som kommer att matchas mot framtida hänförliga intäkter (Smith,
Brännström & Jansson 2015). Smith, Brännström och Jansson (2015) beskriver
balansräkningen som ett slags “mellanlager” där företagen redogör för sina resurser som ännu
inte använts. Det här sättet att se på resultaträkningen och kopplingen mellan resultat- och
balansräkningen kallar författarna för ett dynamiskt synsätt (Smith, Brännström & Jansson
2015). Detta synsätt beskrivs även av Wüstemann och Kierzek (2005) som uppger att
kärnprinciperna i det resultatorienterade synsättet är att redovisa intäkter när varor och tjänster
byts ut mot kontanter för att sedan matcha kostnaderna med intäkterna, det vill säga i enlighet
med realisationsprincipen respektive matchningsprincipen.
Balansräkningens syfte är att förse användare av finansiella rapporter med information om
ett företags förmögenhet. Tillgångar och skulder anses vara de primära indikatorerna på ett
företags rikedom (Wüstemann & Kierzek 2005). Intäkter och kostnader definieras indirekt i
termer av förändringen i tillgångar och skulder då skillnaden mellan dessa poster utgörs av
det egna kapitalet. Således bidrar vinst eller förlust till antingen en ökning eller en
minskning av det egna kapitalet (Bengtsson 2011; Wüstemann & Kierzekm 2005).
Redovisningen av tillgångar har historiskt sett pendlat mellan värdering till
anskaffningsvärde och verkligt värde (Bengtsson 2009). Resultat- och balansräkningen, och
följaktligen det egna kapitalet, påverkas på olika sätt beroende på vilka värderingsmetoder
och redovisningsprinciper som har använts (Smith, Brännström & Jansson 2015). På senare
tid har FASB och IASB styrt riktningen på hur tillgångar redovisas i den bemärkelsen att
värdering av en del tillgångar har tillåts påverkas av värdeförändringar, det vill säga
värdering av tillgångar till verkligt värde har blivit mer utbrett (Wüstemann & Kierzek
2005). Redovisning av tillgångar till anskaffningsvärde kontra verkligt värde kräver är en
avvägning mellan egenskaperna tillförlitlighet respektive relevans (Bengtsson 2009).
Tillförlitlighet uttrycks av det resultatorienterade synsättet medan det balansorienterade
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synsättet beaktar tillgångars värdeförändring och betonar därmed informationens relevans.
Det balansorienterade synsättet ger ett särskilt framhävande av balansräkningen eftersom
det inte är enbart realiserade intäkter och värdeförändringar som ligger till grund för ett
företags resultat men också orealiserade värdeförändringar. Resultaträkningen betraktas då
som ett uttryck för vad som sker i balansräkningen (Smith, Brännström & Jansson 2015).

2.4 Intressentteorin
Enligt ABL (3 kap § 3) är ett bolags primära syfte att skapa vinst för utdelning till aktieägarna
om inte annat anges i bolagsordningen. Enligt Ohlson (2012) har denna bestämmelse fått en
ganska sekundär plats i juridiken vilket kan förklaras av ett antal omständigheter varav en är
att vinstsyftet betraktas som en självklarhet vid bedrivande av näringsverksamhet. Numera har
även begreppet value-based management (VBM) blivit allt mer utbrett vilket i sin tur har lett
till att frasen “aktieägarvärde” används flitigare. VBM går ut på att företagen anser skapandet
av värde för aktieägarna som deras centrala syfte (Arnold & Davies 2000).
Termen intressenter är ett starkt begrepp till stor del på grund av dess konceptuella bredd.
Då termen betyder olika saker för olika individer framkallar den beröm eller förakt från
forskare och otaligt många utövare av akademiska discipliner (Phillips 2003). Ett företags
intressenter kan bestå av aktieägare, investerare, anställda, leverantörer, långivare, kunder
samt statliga myndigheter. Intressenterna kan delas upp i grupperna primära- och sekundära
intressenter (Clarkson 1995). Gruppen primära intressenter utgörs av intressenter som
företagen behöver för att kunna överleva. En sekundär intressent är en intressent som
påverkar och påverkas av ett företag men som inte har några direkta förbindelser till
företaget (Clarkson 1995).
Arnold och Davies (2000) hävdar att företag utan kontinuerlig hänvisning till det
grundläggande målet, att maximera aktieägarnas förmögenhet, kommer så småningom att
försvagas och inte längre kunna konkurrera på marknaden. Det här perspektivet stöds också
av Clarkson (1995) som uttrycker att primära intressenter är de som företag behöver
prioritera i första hand för att kunna överleva på marknaden. Enligt Phillips (2003) innebär
hanteringen av intressenter mer än att bara maximera aktieägarnas förmögenhet.
Intressentteorin uppmanar företag att uppmärksamma intressenternas behov och
välbefinnande då detta kan hjälpa eller hindra en organisation att nå dess mål (ibid).

2.5 Principal – agentteorin och positiv redovisningsteori
Redovisning är till hjälp i relationer mellan olika parter som är involverade i att
tillhandahålla resurser till ett företag. Ett exempel är relationen mellan ägare (de som tillför
eget kapital) och företagsledare (de som tillför den ledande arbetskraften) eller mellan
företagsledare och kreditgivare (fordringsägarna). Dessa relationer går ut på att delegera
beslutsfattande från en part (huvudmannen) till en annan (agenten) och kallas för ‘’agency
relationship’’ eller principal-agent förhållandet (Deegan & Unerman 2011).
Positive Accounting Theory (PAT) utvecklades av Watts och Zimmerman (1986) och
bygger på det centrala ekonomibaserade antagandet om att individers handlingar drivs av
egenintresse och att dessa individer alltid kommer att agera på ett sätt som gynnar deras
förmögenhet. Watts och Zimmerman (1968) hävdar att det är egenintresset som driver alla
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handlingar, något många anser är alldeles förenklat och felaktigt antaget. Teorin förutspår
att organisationer kommer att införa mekanismer som ser till att agentens och
huvudmannens intressen är i linje med varandra (Deegan & Unerman 2011).
Empiriska studier som undersöker konsekvenserna av positiv redovisningsteorin, hittar tre
förekommande utgångspunkter i valet av redovisningsförfaranden vilka är:





Företagsledare med resultatbaserade ersättningsplaner är mer benägna att
välja förfaranden som ökar nuvarande resultat (bonusplan hypothesis).
Ju större ett företags skuldsättningsgrad är, desto mer sannolikt är det att
företagets chefer väljer förfaranden som ökar nuvarande resultat (debt/equity
hypothesis).
Ju större företaget är, desto mer sannolikt är det att chefer väljer procedurer
som minskar nuvarande resultat (size hypothesis) (Watts & Zimmerman 1986).

Många intressenter fattar beslut utifrån externa redovisningsrapporter. Företagsledare måste
bestämma vilka särskilda redovisningsförfaranden som ska användas vid upprättandet av de
finansiella rapporterna. Företagsledare gör presentationer till externa organ som IASB och
FASB som fastställer redovisningsstandarder. Dessa redovisningsstandarder används i de
finansiella rapporterna och därför bör företagsledare bestämma när man ska göra sådana
representationer samt vilka förfaranden som ska stödjas och vilka som ska motsättas (Watts &
Zimmerman 1986). Watts och Zimmerman (1986) antar att företag väljer eller
rekommenderar bokförings- och redovisningsförfaranden som maximerar deras egna
förväntade användning.
Problematiken kring redovisningen av leasingavtal är emellertid att de ekonomiska riskerna
och fördelarna med ägandet kan tillfalla både leasegivaren och leasetagaren. Svårigheterna
beror på att standardsättare förespråkar för att företagen ska återge leasingavtalets verkliga
ekonomiska substans. Detta kräver att företagen ges tillstånd att själva göra uppskattningar
när de redovisar (Marton et al. 2010). Dock bör man ha i åtanke att företag många gånger har
incitament att redovisa leasingavtal på ett visst sätt. Det blir nödvändigt att göra en
uppskattning om vem av parterna som åtar sig den väsentliga delen av risker och fördelar som
leasingavtalet ger upphov till (ibid). För varje enskilt leasingavtal som upprättas ska en sådan
uppskattning utföras av både leasegivaren och leasetagaren. Det händer att inblandade parter,
på varsitt håll, kommer fram till bedömningar som inte är överensstämmande med varandra
vilket i sin tur leder till att redovisningen blir inkonsekvent (ibid).
Som tidigare nämnts uppgav Duke et al. (2009) att företag justerar i leasingavtal för att kunna
klassa de som operationellt leasingavtal och på sätt endast redovisa en kostnad i
resultaträkningen. Enligt Marton et al. (2010) blir det givet antagande att anse att
redovisningens standardsättare tar fram klara regler som inte går ut på att göra mycket
bedömningar, och som tydligt anger när leasade tillgångar ska tas upp i balansräkningen.
Nackdelen med fastställda regler är att så snart de utfärdas rättar sig företagen efter dem
(Marton et al. 2010). Exempelvis finns det en regel i USA som innebär att leasingavtal som
löper på 75 procent eller mer av en tillgångs nyttjandeperiod ska klassificeras som tillgångar
och tas upp i balansräkningen. Detta orsakar att många leasingavtal skrivs på 74 procent av
nyttjandeperioden och på så sätt undviker företag att redovisa leasingavtal som tillgång och
skuld i balansräkningen (ibid).
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2.6 De kvalitativa egenskaperna av IASB:s föreställningsram
IASB:s föreställningsram (2001) består av begrepp och grundprinciper avsedda att användas
av företag och organisationer vid upprättande av finansiella rapporter. Syftet med
föreställningsramen är alltså att vägleda om hur dessa finansiella rapporter ska formas på ett
sätt som är användbart för externa intressenter. IASB har fastställt några kvalitativa
egenskaper för att uppfylla detta syfte. Enligt IASB:s föreställningsram (2001) är de fyra
viktigaste egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.
2.6.1 Begriplighet
Användare av finansiella rapporter måste lätt kunna förstå information som utfärdas av
företag och därför är begriplighet en viktig egenskap vid utformning av finansiella rapporter.
Föreställningsramen förutsätter att användare av finansiella rapporter har grundläggande
kunskaper om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Användare bör även vara beredda
på att undersöka informationen med skälig noggrannhet. Information som är relevant för de
finansiella rapporterna men som kan vara svår för användare att begripa ska dock inte
utelämnas (IASB:s föreställningsram 2001 p. 25).
2.6.2 Relevans
Informationen i de finansiella rapporterna är värdefull om den betraktas som relevant vid
beslutsfattande. Enligt IASB:s föreställningsram (2001 p. 26) är informationen relevant om
den påverkar användarnas beslut vid bedömning av inträffade, aktuella och framtida händelser
eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Följaktligen inbegriper
relevansen en framåtblickande och bekräftande roll (IASB:s föreställningsram 2001 p. 27).
Relevans kan delas upp i två aspekter nämligen prognosrelevans och bekräftande relevans
(Smith, Brännström & Jansson 2015). Prognosrelevans innebär att information i finansiella
rapporter används som utgångspunkt för prognoser som investerare och andra intressenter gör
för att fatta beslut om att köpa eller sälja aktier (ibid). Vad gäller bekräftande relevans
används informationen i finansiella rapporter för att verifiera och avstämma riktigheten av
tidigare utförda prognoser vilket i sin tur har effekt på framtida prognoser och beslut (ibid).

2.6.3 Tillförlitlighet
För att informationen i de finansiella rapporterna ska kunna användas av intressenter måste
den vara tillförlitlig. Tillförlitligheten i informationen uppnås av att den inte är vinklad och
innehåller fel. Enligt IASB:s föreställningsram (2001) ska användare kunna lita på att
informationen på ett korrekt sätt återger antigen vad som görs gällande att den föreställer eller
vad som rimligen kan antas att den föreställer (IASB:s föreställningsram 2001 p. 31). I vissa
fall kan informationen vara relevant men samtidigt osäker. Om sådan information inkluderas i
balans- och resultaträkningsposter kan det orsaka att informationen blir vilseledande (IASB:s
föreställningsram 2001 p. 32).
Begreppet innebörd och form som faller under egenskapen tillförlitlighet innebär att en
transaktion på ett korrekt sätt ska återge dess ekonomiska substans och inte enbart i enlighet
med dess juridiska form. Det förekommer att den ekonomiska substansen i en transaktion
eller annan händelse inte alltid är i linje med vad som framgår av den juridiska formen. För att
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exemplifiera nämner föreställningsramen ett företag som överlåter en tillgång till en annan
part i den bemärkelsen att äganderätten juridiskt övergår till köparen samtidigt som företaget
kommer att erhålla en del av de ekonomiska fördelarna som härrör från tillgången. I en sådan
situation kan transaktionen inte redovisas som en försäljning då detta inte återger en korrekt
bild (IASB:s föreställningsram 2001 p. 35). Här utgör redovisning av finansiella leasingavtal
enligt IAS 17 ett exempel.
Begreppet neutralitet som också är ett underbegrepp till tillförlitlighet innebär att
informationen i de finansiella rapporterna inte får vinklas. Neutralitet upprätthålls genom att
undvika urval eller presentation av information i avsikt att påverka användarnas beslut och
bedömningar i förväg. Försiktighet innebär att bedömningar som måste göras under
osäkerheter ska hanteras med försiktighet för att undvika övervärdering av tillgångar och
intäkter samt undervärdering av skulder och kostnader (IASB:s föreställningsram, 2001 p.
37). Försiktighetsprincipen enligt IASB:s föreställningsram (2001) regleras även av den
svenska årsredovisningslagen 2 kap. 4 § p. 3 som föreskriver att “värdering av de olika
posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet”. Enligt IASB:s föreställningsram
(2001 p. 37) får försiktighet inte heller ge upphov till dolda reserverer och omotiverat stora
reserveringar samt avsiktliga över- och underskattningar av tillgångar, intäkter, skulder och
kostnader.
2.6.4 Jämförbarhet
Som tidigare nämnts är jämförbarhet en av de viktigaste kvalitativa egenskaperna för
utformning av finansiella rapporter (IASB:s föreställningsram 2001 p. 24). IASB:s
föreställningsram (2001) konstaterar att ekonomisk information är användbar om den kan
jämföras med liknande uppgifter inom ett företag över tid och mellan olika företag.
Jämförbarhet är en viktig aspekt när användare vill utvärdera ett företags resultat och ställning
i förhållande till tidigare år (IASB:s föreställningsram 2001 p. 39).
Vidare innebär jämförbarhet vid upprättande av finansiella rapporter att användare informeras
om vilka värdering- och redovisningsmetoder som har vidtagits, om vilka ändringar av
redovisningsmetoder som förväntas uppkomma och vilken inverkan sådana ändringar
kommer att medföra. Användare ska även kunna urskilja skillnader mellan applicerade
redovisningsprinciper inom ett företag och mellan olika företag över tid (IASB:s
föreställningsram 2001 p. 40). Cole, Branson och Breesch (2012) konstaterar att användare av
finansiella rapporter många gånger förknippar jämförbarhet med likformighet, vilket tolkas
som att jämförbarhet uppnås när alla företag tillämpar samma redovisningsmetoder. En studie
utförd av Mita, Utama och Wulandari (2018) finner att implementering av IFRS standarder
har en positiv effekt på jämförbarhet av finansiella rapporter vilket i sin tur indirekt ökar
utländska investerares ägarandelar. Studiens resultat är förenligt med vad som hävdas av
förespråkare för implementeringen av IFRS nämligen att standarderna förbättrar
jämförbarheten vilket lockar gränsöverskridande investeringar (ibid)
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2.7 Räkenskapsanalys och finansiella mått
Nedan redogörs för de nyckeltal som kommer att undersökas i denna studie.
2.7.1 Övergripande om nyckeltal
Den enorma mängden data i företagens finansiella rapporter kan vara svår att tolka och
förvirrande för många intressenter. Det kan många gånger vara svårt att bedöma vad som är
ett bra resultat och vad som är mindre bra (Lönnqvist 2011; Lessambo 2018). När det gäller
investeringar är räkenskapsanalys ett av de viktigaste elementen i den grundläggande
analysprocessen. I räkenskapsanalys används nyckeltal, ett diagnostiskt verktyg som hjälper
användare av finansiella rapporter att identifiera problemområden samt möjligheter inom ett
företag (Lessambo 2018). Syftet med nyckeltal är att utgöra grunden för jämförelser då de
olika beräkningarna kan jämföras med andra företag inom samma bransch eller utfall inom
samma områden från tidigare år inom ett företag. Måtten underlättar räkenskapsanalyser då
de ger en övergripande bild av ett företags ekonomiska ställning vilket kan vara användbart
för intressenter, både befintliga och potentiella samt kreditinstitut vid beviljande av lån
(BAS Nyckeltal 2010).
Stora börsnoterade bolag gör beräkningar av olika nyckeltal som inkluderas i de finansiella
rapporterna dock är räkenskapsanalys inte lika reglerat som utformningen av finansiella
rapporter (Lönnqvist 2011). Lessambo (2018) uppmärksammar att analytiker bör använda
finansiella nyckeltal med försiktighet, eftersom det finns betydande subjektivitet i
beräkningarna. Dessutom är nyckeltal inte strikt jämförbara mellan olika företag på grund
av olika faktorer som till exempel redovisningsprinciper, policyer och risknivåerna som
accepteras av ledningen (Lessambo 2018). En studie utförd av Cornaggia, Franzen och
Simin (2013), finner att företag som har operationella leasingavtal fastställer vinklade
nyckeltal då balansräkningen exkluderar leasade tillgångar och dess skulder. Cornaggia et
al. (2013) menar att detta ger en bättre bild av företagens prestation och att riskerna
förringas.

2.7.2 Företags förmåga att överleva på lång sikt
Soliditet är ett nyckeltal som mäter företagens förmåga att betala sina långfristiga skulder och
åtaganden gentemot borgenärer, obligationsinnehavare och banker. Ett företag med en hög
soliditet visar att det på lång sikt är ett kreditvärdigt och sunt företag (Lessambo 2018). Dock
kan det vara svårt att bedöma vilken soliditet ett företag ska ha och därför kan det vara bra att
kolla på andra företag som verkar inom samma bransch. Om avvikelserna är stora för det
givna företaget i jämförelse med vad som är standarden inom branschen kan det vara en
indikator på att något inte står rätt till (Lönnqvist 2011). En hög soliditet minimerar riskerna
för likvidation men det är inte nödvändigtvis alltid bra med en hög soliditet då det kan
innebära att ägarna inte utnyttjar det egna kapitalet eller en möjlig högre avkastning (Öberg
2012; Lönnqvist 2011).
Soliditet = Eget kapital/ Totala tillgångar
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Skuldsättningsgrad visar kvoten mellan skulder och justerat eget kapital. Enligt
redovisningspraxis beräknas nyckeltalet på basis av de räntebärande skulderna som bl.a.
banklån och checkkrediter. Anledningen till att skuldsättningsgraden endast tar hänsyn till
räntebärande skulder är att storleken av till exempel leverantörsskulder inte utgör en
beslutsfråga för ledningen utan snarare beror på ett företags verksamhetsvolym.
Räntebärande skulder är dock skulder som kan påverkas av ledningen i ett företag genom att
välja mellan olika finansieringsformer (Lönnqvist 2011).
Skuldsättningsgrad = Skulder/Eget kapital
Förhållandet mellan soliditet och skuldsättningsgrad är utformad på det sätt att ju högre
skuldsättningsgraden är ju lägre kommer soliditeten bli och tvärtom (Lönnqvist 2011).
Enligt Larsson (2008) om skuldsättningsgraden överstiger 1 indikerar det att skulderna är
större än det egna kapitalet.
2.7.3 Lönsamhet
Om aktieägare ska kunna analysera huruvida deras investeringar i ett företag har varit
lönsamma behöver de kunna jämföra detta med andra kapitalplaceringar. För att kunna göra
en bedömning omvandlas vinsten till ett procenttal. Nyckeltalet räntabilitet på eget kapital
(Re) demonstrerar förhållandet mellan årets resultat och det egna kapitalet och visar ägarnas
avkastning på det kapital som de har satsat, det vill säga det egna kapitalet (Lönnqvist 2011).
Räntabilitet på eget kapital = Årets resultat/Eget kapital
För att få en helhetsbild behöver ägarna komplettera nyckeltalet Re genom att titta på vilken
del avkastningen som beror på företagets goda lönsamhet och vilken del som har
framkallats av den finansiella hävstången (Lönnqvist 2011). För att åstadkomma detta mäter
nyckeltalet räntabilitet på total kapital (Rt) avkastningen som har genererats av företagets
tillgångar (Lönnqvist 2011).
Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat före skatt + räntekostnader)/ Total kapital
2.7.4 Hävstångsformeln
Hävstångsformeln uttrycker sambandet mellan avkastning på total kapital (Rt), avkastning
på eget kapital (Re), genomsnittliga räntekostnaden (Rs) och skuldsättningsgraden (S/E).
Hävstångsformeln = Re = Rt + (Rt - Rs) * S/E
Företag kan höja avkastningen på det egna kapitalet genom lånefinansiering förutsatt att
avkastningen på det totala kapitalet är högre än den genomsnittliga räntekostnaden (Lönnqvist
2011; Wramsby & Österlund 2008). Om den genomsnittliga räntekostnaden är högre än
avkastningen på total kapital kan det leda till att företagets resultat sjunker på grund av högre
räntekostnader, alltså skulle hävstången ge motsatt effekt (Lönnqvist 2011; Wramsby &
Österlund 2008). Lönnqvist (2011) menar att om ägarna drivas av att generera ett högt resultat
bör man se till att lånefinansieringen är så låg som möjligt men om ägarna istället vill höja
avkastningen på eget kapital kan det vara gynnsamt att lånefinansiera en del av tillgångarna.

14

Hävstångseffekten maximerar ägarnas avkastning då både räntabilitet på total kapital och
skillnaden mellan avkastningen på total kapital och den genomsnittliga räntekostnaden.
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3 Metod
3.1 Inledning
Följande kapitel redogör för hur vi har gått tillväga för att genomföra undersökningen.
Kapitlet beskriver vilken forskningsansats och forskningsstrategi som har tillämpats. Därefter
förklaras datamaterialet och urvalet. Sedan beskrivs hur typfallet i undersökningen har
konstruerats. Därefter redogörs för den konstruktiva kapitaliseringsmodellen för
operationella leasingavtal för att avslutningsvis reflektera kring studiens reliabilitet, validitet,
källor samt etiska principer.

3.2 Forskningens övergripande upplägg
Studiens undersökningsprocess inleds med upprättade av ett fiktivt bolag för att analysera och
demonstrera hur övergången till IFRS 16 kan komma att påverka företagens finansiella
rapporter och nyckeltal. Enligt Merriam (1994) kan författare av studier av experimentell
karaktär utforma relevanta variabler för att undersöka studiens problem. Då studiens syfte är
att utforska vilken påverkan IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella rapporter och
nyckeltal anser vi att den är av explorativ karaktär. Följaktligen används ett typfall i form av
ett fiktivt bolag för att introducera och åskådliggöra implementeringen av IFRS 16 och dess
effekter. Därefter undersöker vi hur den praktiska tillämpningen av IFRS 16 påverkar verkliga
företag. Vi har valt att sammantaget titta på åtta olika företag som till lika stor del utgörs av
flygbolag respektive detaljhandelsföretag. Enligt Jacobsen (2002) kräver en explorativ
problemställning ett tillvägagångssätt som är djupgående och som ger detaljerad data.
Jacobsen (2002) menar att detta medför ett behov av att fokusera på ett fåtal enheter. Därmed
anser vi att undersökningen av åtta olika företag inom två branscher ger en intensiv
uppläggning och ett mer generaliserbart resultat för liknande enheter inom samma bransch.
Effekten som övergången till IFRS 16 ger upphov till utforskas endast ur leasetagarens
perspektiv då IFRS 16 i huvudsak kommer att innebära liknande kriterier för leasing som IAS
17 för leasegivaren. Till en början tillämpas IAS 17 på typfallet för att sedan undersöka vilka
skillnader som uppstår vid övergången till IFRS 16. Årsredovisningarna är upprättade enligt
IFRS varför siffrorna redan speglar en tillämpning av IAS 17. Därmed kommer fokus ligga på
att undersöka effekten av IFRS 16 på de verkliga företagen. Studiens analys utgörs således av
effekten av övergången till IFRS 16 och dess påverkan på företagens finansiella rapporter och
nyckeltal.

3.3 Forskningsansats
Studiens undersökningsansats är av induktivt slag. Enlig Bryman och Bell (2017) innebär den
induktiva processen att från observationer/resultat härleda teorier. En liknande tankegång
framförs av Jacobsen (2002) som beskriver induktion som att gå ”från empiri till teori”.
Undersökningsprocessen enligt denna ansats går således ut på samla in relevant data som
sedan används av forskarna för att dra slutsatser och formulera teorier. IFRS 16 träder i kraft
den 1 januari 2019 vilket innebär att det föreligger en avsaknad av tidigare studier där den
praktiska och faktiska tillämpningen av den nya standarden har observerats. Av den orsaken
har vi valt det induktiva angreppssättet. Emellertid utgörs studiens teoretiska referensram av
tidigare teorier och fastställda redovisningsförfaranden kring resultat- och balansräkning
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synsätten, intressentteorin, utformning av finansiella rapporter samt räkenskapsanalys och
finansiella mått. Därmed bedömer vi att ansatsen förblir induktiv då referensramens innehåll
består av teorier och fastställda regelverk som kan associeras till frågeställningen snarare än
tidigare forskning kring övergången från IAS 17 till IFRS 16. Studiens teoretiska referensram
används huvudsakligen som redskap för analys för att uppfatta påverkan på finansiella
rapporter och nyckeltal. Referensramen används även som presentation av de olika
leasingsstandarderna och vad utformningen av finansiella rapporter bygger på. Detta för att
läsaren ska få en bättre förståelse för ämnet och mot vilken bakgrund analysen är utförd.

3.4 Forskningsstrategi
Bryman och Bell (2017) beskriver två typer av forskningsstrategier vilka är kvantitativ och
kvalitativ forskning. Den främsta skillnaden mellan dessa forskningsstrategier är att den
kvantitativa metoden fokuserar på att kvantifiera insamling och analys av data medan den
kvalitativa metoden lägger större vikt på ord (ibid). Enligt Bryman och Bell (2017) innehåller
en kvantitativ ansats ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. Deduktion
innebär att från tidigare teorier härleda observationer/resultat (ibid). Enligt denna
forskningsansats är man intresserad av att undersöka omfattningen av ett fenomen genom att
studera många enheter och få fram ett resultat som kan generaliseras till en större population
(Jacobsen 2002). Då detta inte är av betydelse för studiens syfte anser vi att den kvantitativa
forskningsansatsen inte är lämplig.
Studiens syfte är att utforska vilken inverkan IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella
rapporter och nyckeltal samt öka förståelsen för hur effekterna på nyckeltal förhåller sig till
jämförelseperioder. Vi genomför detta genom att undersöka ett fåtal fall. Enligt Jacobsen
(2002) lämpar sig en kvalitativ metod för ett sådant tillvägagångssätt. Vi har för avsikt att
förstå och förklara effekten som övergången till IFRS 16 medför snarare än att bidra med ett
generaliserbart utfall. Dock anser vi att resultatet kan ge en allmän uppfattning om hur
övergången till IFRS 16 kan påverka liknande företag inom samma bransch. Mot bakgrund av
detta anses den kvalitativa ansatsen i kombination med den induktiva ansatsen lämpa sig
bättre för studiens syfte.

3.5 Datamaterial
Det görs två olika distinktioner på data inom forskning, nämligen primär- och sekundärdata.
Primärdata innebär att data samlas in för första gången av forskaren medan sekundärdata
innebär att forskaren använder sig av information som samlats in av andra (Jacobsen 2002).
Primärdata är information vars avsikt är att användas för en specifik problemställning medan
sekundärdata vanligtvis har samlats in för ett annat syfte än forskarens (ibid). Enligt Patel och
Davidsson (2011) kan man följaktligen bedöma forskarens närhet till informationskällan
utifrån vilken typ av data som forskaren har samlat in. Avsikten med att sortera data i
grupperna primär- och sekundärdata är således att belysa i vilken grad forskaren kan begripa
och kritisera empirin. Primärdata samlas in med hjälp av exempelvis enkäter, observationer
eller intervjuer (Jacobsen 2002). Sådan information bör vara enklare för forskaren att komma
underfund med och uppskatta dess tillförlitlighet än information som samlats in av någon
annan. I denna studie används information från publicerade årsredovisningar. Datamaterialet
från årsredovisningarna väljer vi att klassa som primärdata eftersom datamaterialet ska
användas i studiens empiri. Tillförlitligheten av informationen i dessa årsredovisningar är inte
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lätt att säkerställa då företag i allmänhet strävar efter att kunna visa ett positivt resultat för
sina verksamheter. Det som går att konstatera är att dessa årsredovisningar är upprättade
enligt IFRS och att de följer god redovisningssed vilket bekräftas av att de är granskade och
påskrivna av erkända revisionsbyråer. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka
effekterna av IFRS 16 och hur detta förhåller sig till jämförelseperioder anser vi att det är
viktigare att redogöra för hur informationen har använts snarare än att lägga vikt vid
tillförlitligheten av innehållet i årsredovisningarna.

3.6 Urval
Enligt Bryman och Bell (2017) är de flesta urvalen i kvalitativa studier målstyrda. Det innebär
att urvalet bestäms utifrån forskningens syfte så att det som analyseras uppfyller de
nödvändiga kriterierna för att besvara undersökningens frågeställningar. Vi har inledningsvis
fastställt några urvalskriterier utifrån studiens syfte. Företagen måste vara europeiska
börsnoterade företag som tillämpar IFRS och som verkar inom branscherna för detaljhandel
och flygbolag. Bryman och Bell (2017) rekommenderar en måttlig storlek på urvalet i
kvalitativa studier eftersom att ett för stort urval kan försvåra en djupgående analys medan ett
för litet urval kan hindra att datamättnad uppnås. Eftersom europeiska börsnoterade företag
undersöks har vi valt olika företag från olika länder inom Europa. Företagen har sina säten i
Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. De fyra flygbolagen utgörs av
EasyJet, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle och International Airlines Group.
Detaljhandelsföretagen består av Ica Gruppen, Dixons Carphone, Tesco, och Carrefour. Vi
anser att undersökningen av åtta företag är tillräckligt för att kunna genomföra en detaljerad
analys och samtidigt uppnå datamättnad. Då IFRS 16 förväntas ha betydande påverkan på
företagens redovisning kan hela urvalet åskådliggöra standardens effekt. Dessutom är studiens
fokus avgränsat till endast två specifika branscher för att ytterligare främjar strävan efter
datamättnad.

3.7 Konstruktion av typfall
Vi konstruerar ett fiktivt bolag som föreställer ett flygbolag. Avsikten med typfallet är att
introducera och förklara hur övergången till IFRS 16 företar sig och hur detta påverkar
redovisningen. Fokus ligger på att visa vilken inverkan kapitalisering av operationella
leasingavtal har på företagens finansiella rapporter då detta utgör den främsta skillnaden
mellan IAS 17 och IFRS 16. Vi har utformat balansräkningar som visar företagets initiala
ställning, det vill säga innan kapitalisering av operationella leasingavtal genomförs. Siffrorna i
resultat- och balansräkningarna för typfallet är oförändrade genom åren med undantag för den
effekt som IFRS 16 ger upphov till. Därmed bortser vi från andra omständigheter som
företaget påverkas av vilket resulterar i att undersökningen enbart fokuserar på leasingens
inverkan och typfallet används för att utreda hur kapitaliseringen av operationella leasingavtal
påverkar redovisningen under hela leasingperioden. För att uppskatta andelen leasing som ska
kapitaliseras för det fiktiva bolaget har IFRS bedömningar använts som underlag. IFRS
(2016) utgår från att cirka 20 % av leasade objekt utesluts från balansräkningen. Således utgör
andelen leasing cirka 20 % av det fiktiva bolagets totala tillgångar.
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3.8 Kapitaliseringsmodell
Vi har valt att tillämpa den konstruktiva kapitaliseringsmodellen utvecklad av Imhoff, Lipe
och Wright (1991, 1997) för att fastställa leasingskulder och tillgångar för de verkliga
företagen. Denna modell för kapitalisering av operationella leasingavtal har använts i ett
flertal vetenskapligt granskade studier så som Duke, Hsieh och Su (2009), Fülbier, Silva och
Pferdehirt (2008), Bennett och Bradbury (2003), Fitó, Moya, och Orgaz (2013), Grossman
och Grossman (2010) samt Singh (2012). Därmed anser vi att tillvägagångssättet är
tillförlitlig. I kombination med Imhoff, Lipe och Wrights (1991, 1997) kapitaliseringsmodell
tillämpas en modifiering av denna av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008). Inledningsvis görs
några antaganden om att samtliga operationella leasingavtal kapitaliseras, det vill säga att alla
leasingavtal löper längre än 12 månader och de underliggande tillgångarna har ett högt värde.
Detta innebär att vi utgår från att undantagsreglerna för redovisningen av leasingavtal i
balansräkningen enligt IFRS 16 inte beaktas.
3.8.1 Fördelning av minimileaseavgifter
Enligt IAS 17 ska företag beräkna och redovisa framtida minimileaseavgifter för icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal i noter. Minimileaseavgifterna ska delas upp efter
förfallotidpunkt i grupperna: ’inom ett år’, ’senare än ett år men inom fem år’ och ’senare än
fem år’ (IAS 17 p. 35). Det innebär att företag som tillämpar IFRS redovisar framtida
leasingavgifter i klumpsummor för avtal med förfallotid ’senare än ett år men inom fem år’.
Den ursprungliga konstruktiva kapitaliseringsmodellen är dock inte anpassad för finansiella
rapporter upprättade i enlighet med IFRS. En modifiering av den konstruktiva
kapitaliseringsmodellen har därför gjorts av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) där
minimileaseavgifterna (MLP) fördelas. Likt Imhoff, Lipe och Wright (1997) utgår Fülbier,
Silva och Pferdehirt (2008) från att MLP minskar mellan åren. Vi anser att Fülbier, Silva och
Pferdehirts (2008) fördelning av dessa klumpsummor ger en mer realistisk och verklig bild.
Följaktligen kommer summan av MLP avseende ‘senare än ett år men inom fem år’ att
fördelas genom att ta fram en degressionsfaktor som är konstant under hela perioden (Fülbier,
Silva & Pferdehirt 2008). Degressionsfaktorn bestäms enligt figur 1 där MLP1 avser
minimileaseavgifterna ‘inom ett år’ och MLP2-5 avser minimileaseavgifterna ‘senare än ett år
men inom fem år’ från årsredovisningarna, dg avser degressionsfaktorn och t föreställer
perioden.

Figur 1: Degressionsekvation (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008)

3.8.2 Fastställande av leasingskuld
Samtliga företag i undersökningen har lämnat upplysningar i not avseende framtida
leasingförpliktelser i enlighet med IAS 17. Efter att fördelningen är beräknad för åren 2,3,4
och 5 är nästa steg att diskontera de framtida betalningarna till bokslutsdagen. Fülbier, Silva
och Pferdehirt (2008) introducerar contracts baskets-modellen (CB) som går ut på att
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leasingavtalen fördelas i fem olika grupper för att kunna precisera den återstående livslängden
för de olika leasingavtalen. Den första gruppen tar värdet av MLP 1-MLP2, den andra gruppen
fastställs genom MLP2 -MLP3, den tredje gruppen enligt MLP3-MLP4 och den fjärde gruppen
enligt MLP4-MLP5. Den femte gruppen tar samma värde som MLP5 då både Imhoff, Lipe och
Wright (1991, 1997) och Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) utgår från att betalningarna för
’senare än fem år’ genomförs i samma takt som det senaste fastställda året, det vill säga, det
femte året. Enligt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) antas den första gruppen ha en
återstående livslängd på 1 år, den andra gruppen: 2 år, den tredje: 3 år och den fjärde gruppen:
4år. Innan betalningarna kan diskonteras måste den kvarvarande nyttjandeperioden för
summan av MLP ‘senare än fem år’ också uppskattas. Här antas, som nämnts ovan, att
betalningarna för ‘senare än fem år’ genomförs i samma takt som det femte året. Därmed
beräknar Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008), den kvarvarande nyttjandeperioden för ‘senare
än fem år’ enligt (MLP5+/MLP5)+5. Vidare utgår Imhoff, Lipe och Wrights (1991, 1997)
kapitaliseringsmodell från att utbetalningarna inträffar i slutet av varje år. Av den anledningen
avrundas den kvarvarande nyttjandeperioden för MLP ‘senare än fem år’ uppåt, det vill säga,
till närmaste helår.
Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) använder samma diskonteringsränta om 10 % för hela
urvalet i studien medan Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använder sig av en
företagsspecifik diskonteringsränta. På grund av att information saknas om enskilda
räntesatser för leasingkontrakten approximerar Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008)
diskonteringsräntan genom att använda räntan för pensioner eller andra avsättningar. I denna
studie har vi valt att likt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) utgå ifrån företagsspecifika
räntesatser då vi anser att detta skulle kunna ge en mer verklighetstrogen bild av effekten av
IFRS 16. En del företag i undersökningen har angett vilken diskonteringsränta som har
använts för att beräkna minimileaseavgifterna och då har vi använt samma diskonteringsränta
som företaget. För en del företag har den marginella låneräntan3 uppskatts och använts som
diskonteringsränta i enlighet med IFRS 16. Om diskonetringsräntan och den marginella
låneräntan inte kunnat härledas från årsredovisningarna har diskonteringsräntan uppskattats på
samma vis som Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008), det vill säga räntan för pensioner4.
Diskontering av de framtida betalningarna kan genomföras på två sätt. Den ursprungliga
modellen beaktar inte de olika leasingavtalens varierande återstående nyttjandeperioder
(Imhoff, Lipe & Wright 1991, 1997) och därmed sker diskonteringen med hjälp av en
nuvärdesfaktor för varje års leasingavgift. Här har Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008)
modifierat den konstruktiva kapitaliseringsmodellen genom att ta hänsyn till att de olika
leasingavtalen har olika kvarvarande livslängder. Detta genomförs med hjälp av uppdelning
av leasingavtalen i så kallade contract baskets enligt redogörelsen ovan. Fülbier, Silva och
Pferdehirt (2008) tillämpar således en nuvärdesberäkning för varje grupp där de olika
återstående livslängderna beaktas. Det innebär att varje grupps leasingskuld beräknas för sig.
Sedan summeras dessa beräkningar för att fastställa den totala leasingskulden. I denna studie
tillämpas Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) metod för att beräkna leasingskulden då vi
anser att tillvägagångssättet bättre återspeglar verkligheten. Sedan görs efterföljande
värderingar av leasingskulden i enlighet med IFRS 16 pp. 36-37 vilket innebär att
leasingskulden minskas med amorteringskostnader för att fastställa det som ska tas upp i
balansräkningen. Vid tillämpningen av IFRS 16 delas den årliga kostnaden för operationella
leasingavtal under IAS 17 upp i amortering och räntekostnader. Uppskattningen av

3
4

Marginella låneräntan förklaras i avsnitt 1.6 Terminologi.
Vilken diskonteringsränta som använts för varje företag återfinns i bilaga 2 och 3.
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räntekostnader förklaras i senare avsnitt för att sedan kunna fastställa kostnader för amortering
av leasingskulden.
3.8.3 Fastställande av nyttjanderättstillgång
När leasingskulden har fastställts med hjälp av kapitaliseringsmodellen har vi kunnat
uppskatta nyttjanderättstillgångens värde. Enligt IFRS 16 p. 24a ska nyttjanderättstillgången
per övergångsdagen värderas till den summa leasingskulden ursprungligen värderats till vilket
innebär att leasingskulden och nyttjanderättstillgången initialt har samma värde, det vill säga
värdet på leasingskulden vid inledningsdatumet. Därefter sker efterföljande värderingar enligt
IFRS 16 pp. 29-33 för nyttjanderättstillgången för att beräkna det som ska tas upp i företagens
balansräkningar. Nyttjanderättstillgången påverkas därmed av avskrivningskostnader enligt
IFRS 16 p. 31 och uppskattas utifrån värdet av leasingskulden/tillgången vid
inledningsdatumet minus avskrivningar. I nästa avsnitt redogörs för hur dessa
avskrivningskostnader bedöms utifrån kapitaliseringsmodellen och även vilken effekt de
kommer att ha på resultaträkningen.
3.8.4 Resultatpåverkan
För att kunna undersöka påverkan av IFRS 16 på företagens resultaträkningar behöver vi
uppskatta avskrivning- och räntekostnader. Både Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) och
Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008), utgår ifrån att företagen tillämpar en linjär
avskrivningsmetod. I denna studie har samtliga företag i urvalet också tillämpat en linjär
avskrivningsmetod. Med hjälp av den konstruktiva kapitaliseringsmodellen och Fülbier, Silva
och Pferdehirts (2008) modifiering av denna, har vi tagit fram den återstående livslängden
samt värdet av nyttjanderättstillgången för varje enskild contract basket. Därmed har
avskrivningar för varje contract basket beräknats genom att dividera summan av
nyttjanderättstillgången med den återstående livslängden. Därefter har dessa avskrivningar
summerats för att få fram den totala avskrivningen för året. Vi har kunnat härleda
räntekostnaden genom att multiplicera leasingskuldens ingående värde med
diskonteringsräntan. Resultaträkningen påverkas därmed av att årets leasingavgift återförs och
att ränte- och avskrivningskostnaderna dras av.
Resultatet av beräkningarna enligt den modifierade konstruktiva kapitaliseringsmodellen för
samtliga företag i undersökning sammanställs i bilaga 1 för detaljhandelsföretag och i bilaga 2
för flygbolag.

3.9 Reliabilitet och validitet
Enligt Bryman och Bell (2017) bedöms reliabiliteten i en studie utifrån möjligheten att kunna
upprepa den. Datan som använts i studien utgörs i huvudsak av offentligt tillgängliga
årsredovisningar och redovisningsförfaranden och kan förfogas över i dess primära form utan
påverkan av oss. Mot bakgrund av detta anser vi att reliabiliteten i studien är hög. Eventuell
omarbetning av IFRS 16 efter att studien är utförd kan förvisso ha inverkan på studiens
giltighet på grund av en försvagad reliabilitet orsakad av förändringar i IFRS 16. Vi bedömer
att studiens reliabilitet är hög då både IFRS 16 och IAS 17 finns tillgängliga vid en eventuell
replikering av undersökningen.
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Ett viktigt kriterium att uppfylla i studien är validitet. Bryman och Bell (2017) menar att
validitet är ett sätt att bedöma huruvida studiens slutsatser hänger ihop med empirin.
Validiteten kan i sin tur delas upp i två delar: intern- och extern giltighet. Intern giltighet
handlar om att undersöka ifall resultatet man åstadkommit i studien är giltigt. En
undersökning av intern giltighet på studiens resultat kan genomföras genom att ställa sig själv
frågan om man observerat de rätta enheterna och om informationen från dessa är sann
(Jacobsen 2002). I denna studie tillämpar vi observationer från både ett konstruerat typfall och
årsredovisningar som valts med hänsyn till urvalet. Typfallet som har konstruerats är ämnat
för att visa övergången från IAS 17 till IFRS 16 och har för avsikt att visa den praktiska
justeringen som kommer att genomföras vid övergången. Typfallet är endast konstruerat för
ändamålet att påvisa effekten av övergången till IFRS 16 och kan därför bedömas ha en hög
intern validitet. För att kunna validera observationer som genomförts måste forskare kritiskt
överväga om de har använt källor som faktiskt ger den riktiga informationen (Jacobsen 2002).
Vi har inhämtat årsredovisningar från bolagens egna webbsidor och kan därför anse att
informationen utges av originalkällor.
Enligt Jacobsen (2002) är ändamålet med kvalitativa studier inte att generalisera urvalet till en
större grupp av enheter, utan syftet med kvalitativa undersökningar är att påvisa ett fenomens
omfång eller frekvens genom att fördjupa sig i begrepp om det generella fenomenet. Vi har
inte som målsättning att få fram ett resultat som kan generaliseras till en större population
utan fokus ligger på att undersöka enskilda fall. Däremot anser vi att det uppstår ett behov av
att bedöma studiens begreppsvaliditet varför vi har förklarat användningen av studiens
centrala begrepp i avsnittet terminologi. IFRS 16 och IAS 17 har båda varit på svenska och
termerna som används i IFRS 16 är i huvudsak identiska med begreppen som återfinns i IAS
17. Då IAS 17 har tillämpats sedan 1997 bedömer vi att begreppsvaliditeten är av hög
tillförlitlighet.

3.10 Källkritik
Studiens referensram innehåller offentliga dokument vilka utgörs av lagtexter och standarder
utgivna av IASB. IASB är ett internationellt erkänt normgivande organ varför vi anser att de
är av hög tillförlitlighet och kvalité. Vidare innehåller referensramen villkorligt utvalda
vetenskapliga studier utifrån att de är peer reviewed. Vetenskapliga artiklar benämns som peer
reviewed när de är granskade och noga undersökta av personer med kvalificerad kompetens
inom området forskningen behandlar (Rienecker & Jørgensen 2014). Samtliga artiklar i
studien har varit märkta som peer reviewed varför vi bedömer att forskningen i artiklarna är
av hög tillförlitlighet.
Enligt Rienecker och Jørgensen (2014) är bedömningen av kvaliteten av akademiska texter
utifrån dess resonemang av större intresse snarare än att lägga vikt vid vem som utgett texten.
Tillförlitligheten av böckerna i studiens referensram har därmed bedömts utifrån denna
synpunkt. Böckerna som har använts behandlar teorier kring intressentteorin, principalagentteorin, resultat- och balansräkning synsätten samt räkenskapsanalys och finansiella mått.
Källorna har granskats mot varandra för att kunna bedöma teoriernas giltighet och få en så
objektiv uppfattning som möjligt. Vidare har vi strävat efter att använda relativt aktuella
källor i största möjliga mån. Dock har det förekommit att ursprungskällor har använts vid
vissa tillfällen som exempelvis Watts och Zimmermans (1986) utveckling av positiv
redovisningsteori samt Imhoff, Lipe och Wrights (1991, 1997) konstruktiva
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kapitaliseringsmodell. Anledningen till detta är att vi anser att dessa källor är relevanta för en
bättre förståelse för ämnet.
Datamaterialet i studien utgörs även av årsredovisningar och ett konstruerat typfall. Samtliga
årsredovisningar har inhämtats från företagens egna webbplatser och endast en version av
varje årsredovisning finns att tillgå. Typfallet konstrueras med IFRS uppskattningar som
underlag och analyseras utifrån IFRS 16 och IAS 17 som också finns tillgängliga i
ursprungsskick utan influens av oss.

3.11 Etisk reflektion
Vi har haft som mål att datamaterialet behandlas på ett objektivt och korrekt sätt, det vill säga
att informationen inte vinklas. Vi är medvetna om att de fiktiva typfallet kan vara mindre
verklighetstrogna då de är konstruerade utifrån antaganden. Syftet med typfallet är dock att
visa hur övergången till IFRS 16 går till och hur detta påverkar utformning av finansiella
rapporter. Informationen som dessa typfall har för avsikt att visa ska alltså inte användas för
utvärdera den verkliga påverkan IFRS 16, detta undersöks istället med hjälp av de verkliga
företagen i studien. Datamaterialet i studien avgränsas till studiens syfte och det som samlas
in har vi valt utifrån detta syfte och vad som är av relevans för leasing. Detta är ett medvetet
val då beaktande av ytterligare information än leasing i årsredovisningarna och typfallet kan
leda till att läsaren vilseleds.
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4 Empiri och Analys
4.1 Inledning
Detta kapitel inleds med ett typfall för att demonstrera vilken effekt IFRS 16 kommer att ha på
redovisningen av operationella leasingavtal samt hur detta påverkar redovisningen under
hela leasingperioden. Sedan analyseras skillnaderna mellan IFRS 16 och IAS 17 för typfallet
och avslutningsvis jämförs och analyseras skillnaden som uppstår i nyckeltalen. Den andra
delen av detta kapital utgörs av undersökning av IFRS 16 påverkan på verkliga
detaljhandelsföretag och flygbolag. Vi börjar med att utreda vilken effekt IFRS 16 kommer att
ha på företagens resultat- och balansräkningar för att sedan undersöka hur nyckeltalen
påverkas. Kapitlet avlutas med att, utifrån undersökningen, redogöra för informationsvärdet
av IFRS 16.

4.2 Undersökning av typfall
Typfall: Detaljhandel
Storken Flyg AB5 är ett flygbolag som verkar inom hela Europa. Flygbolaget har i början av
2019 tio leasingavtal under operationell leasing som avser flygplan. Samtliga flygplan har en
ekonomisk livslängd på 15 år och Storken Flyg AB leasar flygplanen över 9 år. För
flygplanen ska flygbolaget betala 40 000 tkr per år och betalningen till leasegivaren sker i
slutet av varje år. Den implicita räntan för dessa leasingavtal är 5 % i början av 2019.
Nuvärdet av leasingkostnaderna i början av 2019 beräknas till 284 313 tkr. Vid tillämpningen
av IFRS 16 för första gången tar Storken Flyg AB upp en ‘’right of use asset’’ och en
leasingskuld på 284 313 tkr. Under 2019 redovisar flygbolaget avskrivningar på 31 590 tkr för
de leasade flygplanen (företaget skriver av tillgångarna linjärt över den återstående
leasingperioden) och räntekostnader på 14 216 tkr.
4.2.1 Redovisning av typfallet enligt IAS 17
Tabell 1: Resultaträkning vid tillämpning av IAS 17
RR (Tkr)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

Nettoomsättning

200 000 200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Rörelsekostnader

210 000 210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Avskrivningar

3 000

3 000

Rörelseresultat

- 13 000 - 13 000 - 13 000

- 13 000

- 13 000

- 13 000

- 13 000

- 13 000

- 13 000

Ränteintäkter

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Räntekostnader

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Årets resultat

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

5

Balansräkningen för Storken Flyg AB finns i bilaga 1.
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Enligt IAS 17 definieras ett leasingavtal som ett avtal upprättat mellan en leasegivare och en
leasetagare. I ett leasingavtal regleras bestämmelser om att leasegivaren överlåter rätten att
nyttja en tillgång i utbyte mot en rad betalningar över en bestämd period (IAS 17 p. 4). I
typfallet utgörs leasetagaren av Storken Flyg AB. Rätten att nyttja en tillgång/tillgångar
överlåtits av en annan part och mot en rad betalningar över en bestämd tid. Vidare görs
antagandet att leasingavtalen i fallet ovan initialt klassificeras som operationella leasingavtal
enligt IAS 17. Enligt IAS 17 p. 33 ska operationella leasingavtal kostnadsföras linjärt över
leasingperioden därmed har redovisningen av dessa leasingavtal endast inverkan på
resultaträkningen. I det här fallet inkluderas den totala årliga hyran, det vill säga kostnaderna
för leasing om 40 000 tkr i rörelsekostnaderna.
4.2.2 Redovisning av typfallet enligt IFRS 16
Tabell 2: Nuvärdesberäkning
Nuvärdesberäkning
(tkr)

År 1

Framtida betalning

År 2

År 3

År 4

40 000 40 000 40 000 40 000

Ränta

5%

Nuvärde

5%

5%

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

Totalt

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

360 000

5%

5%

5%

5%

5%

31 341

29 849

28 427

27 074

25 784

5%

38 095 36 281 34 554 32 908

284 313

Storken Flyg AB har för avsikt att i början av 2019 tillämpa bestämmelserna enligt IFRS 16
för leasingavtalen och därmed antas kriterierna enligt IFRS 16 p. B9 vara uppfyllda. För
leasade tillgångar ska en nyttjanderätt och en leasingskuld redovisas i balansräkningen (IFRS
16 p. 22). Enligt IFRS 16 p. 26 ska Storken Flyg AB värdera den återstående leasingskulden
till nuvärdet av framtida leasingavgifter diskonterade med hjälp av leasingavtalets implicita
ränta. Den implicita räntan fastställs till 5 % och nuvärdesberäkning utförs enligt tabell 2
ovan. Det framgår inte att företaget kommer att ta över äganderätten efter leasingperiodens
slut varför inget restvärde beaktas vid beräkning av tillgångarnas nuvärde.
Avskrivningar vid tillämpningen av IFRS 16
Tabell 3: Avskrivningar
Tillgång

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

-

252 723

221 133

189 542

157 952

126 362

94 771

63 181

31 590

Anskaffning

284 314

-

-

-

-

-

-

-

-

Avskrivning

31 590

31 590

31 590

31 590

31 590

31 590

31 590

31 590

31 590

Utgående värde

252 723

221 133

189 542

157 952

126 362

94 771

63 181

31 590

-0

Ingående värde

När nuvärdet av framtida leasingavgifter har fastställs enligt tabell 3 för Storken Flyg AB ska
detta redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Nyttjanderättstillgången tas upp i
balansräkningen och skrivs av linjärt under leasingperioden (IFRS 16 p. 31). Då det inte
framgår att leasetagaren har för avsikt att förvärva de leasade objekten efter leasingperiodens
slut skrivs tillgångarna av till det kortaste av leasingperioden och nyttjandeperioden (IFRS 16
p. 32). För Storken Flyg AB skrivs därför tillgångarna av linjärt över den återstående
leasingperioden på 9 år.
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Ränte- och amorteringskostnader vid tillämpningen av IFRS 16
Tabell 4: Ränte-och amorteringskostnader
Skuld

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

-

258 529

231 455

203 028

173 179

141 838

108 930

74 376

38 095

Anskaffning

284 313

-

-

-

-

-

-

-

-

Minimileaseavgifter

25 784

27 074

28 427

29 849

31 341

32 908

34 554

36 281

38 095

Utgående värde
Ränta

258 529
14 216

231 455
12 926

203 028
11 573

173 179
10 151

141 838
8 659

108 930
7 092

74 376
5 447

38 095
3 719

1 905

Ingående värde

Leasingskulden fastställs i början av 2019 till 284 313 tkr för Storken Flyg AB. När
leasingskulden ska tas upp i balansräkningen ska leasetagaren beakta räntekostnader och
leasingavgifter som leasingavtalen ger upphov till (IFRS 16 p. 36). I slutet av varje år betalar
Storken Flyg AB minimileaseavgifter för de leasade objekten vilket medför att räntekostnader
uppstår. Räntekostnaderna bestäms utifrån den avtalade diskonteringsräntan på 5 % för
Storken Flyg AB enligt IFRS 16 p. 37.
Resultaträkningen vid tillämpningen av IFRS 16
Tabell 5: Resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16
RR (Tkr)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

Nettoomsättning

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Rörelsekostnader

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

Avskrivningar
Rörelseresultat

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

34 590
- 4 590

Ränteintäkter

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Räntekostnader
Årets resultat

20 216
194

18 926
1 484

17 573
2 837

16 151
4 259

14 659
5 751

13 092
7 318

11 447
8 963

9 719
10 691

7 905
12 505

Vid tillämpningen av IFRS 16 kapitaliseras operationella leasingavtal och redovisas i
balansräkningen. Resultaträkningen påverkas därför av att rörelsekostnaderna minskar
eftersom leasingavgifter elimineras och ersätts med avskrivning- och räntekostnader
hänförliga till nyttjanderättstillgångar och motsvarande leasingskuld. Initialt är
räntekostnaderna höga för att sedan avta då leasingskulder amorteras vilket resulterar i att
årets resultat är lågt i början för att sedan öka i takt med att leasingperioden går mot sitt slut.

4.3 Jämförelse av typfallet enligt IAS 17 och IFRS 16
4.3.1 Jämförelse av resultaträkningen enligt IAS 17 och IFRS 16
Under IAS 17 inkluderade Storken Flyg AB årliga hyreskostnader för de leasade objekten i
posten rörelsekostnader. Operationella leasingavtal under IAS 17 redovisas inte som
tillgångar varför inga avskrivningskostnader hänförliga till leasingavtal redovisas i
resultaträkningen. Vid övergången till IFRS 16 omklassificeras alla leasingavtal och företaget
ska då redovisa en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen. När Storken
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Flyg AB tillämpar IFRS 16 elimineras de årliga kostnaderna för leasing och istället redovisas
avskrivningskostnader hänförliga till leasingavtalen. Avskrivningar ger upphov till två olika
resultat nämligen rörelsens resultat före avskrivningar och rörelsens resultat efter
avskrivningar (Thomasson 1984). Eftersom rörelsekostnaderna minskar vid tillämpningen av
IFRS 16 redovisar Storken Flyg AB ett högre resultat före avskrivningar än vid tillämpningen
av IAS 17. Fastän avskrivningskostnaderna ökar redovisar Storken Flyg AB även ett högre
resultat efter avskrivningar, det vill säga ett högre rörelseresultat. Detta beror på att de
eliminerade hyreskostnaderna för leasing är högre än de nya avskrivningarna som företaget
redovisar för de kapitaliserade nyttjanderättstillgångarna. Till en början påverkas årets resultat
negativt av IFRS 16. Detta beror på att Storken Flyg AB redovisar högre räntekostnader
kopplade till leasingskulden. Under leasingperioden amorteras dessa leasingskulder i slutet av
varje år vilket resulterar i att räntekostnaderna minskar och att årets resultat gradvis ökar med
tiden.
Tabell 6: Påverkan på eget kapital
Storken Flyg AB

År 1

Ingående värde
Årets resultat IAS 17
Årets resultat IFRS 16
Påverkan på EK

6 000
194
5 806

År 2
5 806
6 000
1 483
10 323

År 3
10 323
6 000
2 837
13 486

År 4
13 486
6 000
4 258
15 228

År 5
15 226
6 000
5 751
15 477

År 6
15 477
6 000
7 318
14 159

År 7
14 159
6 000
8 963
11 196

År 8
11 196
6 000
10 691
6 505

År 9
6 505
6 000
12 505
0

Tabell 6 redogör för hur årets resultat påverkas av IFRS 16 för Storken Flyg AB. Detta har i
sin tur en inverkan på det egna kapitalet då en vinst eller förlust leder antingen till en ökning
eller minskning av det egna kapitalet. Årets resultat kan således indirekt definieras i termer av
förändringen i tillgångar och skulder då skillnaden mellan dessa poster utgörs av det egna
kapitalet (Bengtsson 2011; Wüstemann & Kierzek 2005).
Tabell 7: Skillnaden mellan nyttjanderättstillgång och leasingskuld
Storken Flyg AB

År 1
År 2
Leasingskuld
258 529 231 455
Nyttjanderättstillgång 252 723 221 133
Påverkan på EK
5 806
10 322

År 3
203 028
189 542
13 486

År 4
173 179
157 952
15 227

År 5
141 838
126 362
15 476

År 6
108 930
94 771
14 159

År 7
74 376
63 181
11 195

År 8
38 095
31 590
6 505

År 9
0
0

Enligt IFRS 16 p. 23 ska leasetagaren inledningsvis värdera nyttjanderättstillgången till
anskaffningsvärde vilket Storken Flyg AB genomför när leasingavtalen värderas genom en
nuvärdesberäkning
av
framtida
leaseavgifter.
Avskrivningskostnaderna
som
nyttjanderättstillgångarna ger upphov till motsvarar således förbrukningen av dessa tillgångar.
Därmed är avskrivning av nyttjanderättstillgångarna ett sätt för Storken Flyg AB att tillämpa
matchningsprincipen. Enligt Smith, Brännström och Jansson (2015) kan då balansräkningen
betraktas som ett “mellanlager” där Storken Flyg AB redovisar sina resurser som ännu inte
använts. Som tidigare nämnts sker efterföljande värdering av leasingskulden med beaktande
av amortering och räntekostnader i resultaträkningen. Följaktligen motsvarar skillnaden
mellan tillgångar och skulder i balansräkningen skillnaden mellan årets resultat enligt IAS 17
och årets resultat enligt IFRS 16.

27

4.3.2 Jämförelse av nyckeltal
Tabell 8: Soliditet
Storken Flyg AB
IAS 17
IFRS 16

År 1
19,23%
15,73%

År 2
19,23%
15,76%

År 3
19,23%
15,88%

År 4
19,23%
16,10%

År 5
19,23%
16,44%

År 6
19,23%
16,91%

År 7
19,23%
17,52%

År 8
19,23%
18,29%

År 9
19,23%
19,23%

Soliditet är ett nyckeltal som mäter företagens förmåga att betala sina långfristiga skulder och
åtaganden gentemot långivare och borgenärer (Lessambo 2018). Enligt Lönnqvist (2011)
minimerar en hög soliditet riskerna för likvidation. Det kan dock vara svårt att bedöma vilken
soliditet ett företag bör ha då det kan bero på vilken bransch företaget verkar inom (ibid). Vid
tillämpning av IFRS 16 minskar soliditeten för Storken Flyg AB till en början med 3,5 %
eftersom det egna kapitalet minskar och skulderna ökar. I takt med att skulden amorteras
stiger soliditeten tillbaka till sin ursprungliga uppskattning.
Tabell 9: Skuldsättningsgrad ggr
Storken Flyg AB
IAS 17
IFRS 16

År 1
4,20
5,36

År 2
4,20
5,35

År 3
4,20
5,30

År 4
4,20
5,21

År 5
4,20
5,08

År 6
4,20
4,91

År 7
4,20
4,71

År 8
4,20
4,47

År 9
4,20
4,20

Skuldsättningsgraden visar kvoten mellan räntebärande skulder och eget kapital.
Räntebärande skulder kan påverkas av ledningen genom val av finansieringsform (Lönnqvist
2011). Under IAS 17 har Storken Flyg AB en lägre skuldsättningsgrad på grund av ledningens
val att klassificera avtalen som operationella leasingavtal. Förhållandet mellan soliditet och
skuldsättningsgrad är utformat på så sätt att ju lägre soliditeten är desto högre blir
skuldsättningsgraden (Lönnqvist 2011). Detta förhållande observeras för Storken Flyg AB vid
övergången till IFRS 16 då skuldsättningsgraden ökar när soliditeten minskar och tvärtom.
Tabell 10: Räntabilitet på eget kapital
Storken Flyg AB
IAS 17
IFRS 16

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

2,40 %
0,08 %

2,40 %
0,62 %

2,40 %
1,20 %

2,40 %
1,81 %

2,40 %
2,45 %

2,40 %
3,10 %

2,40 %
3,75 %

2,40 %
4,39 %

2,40 %
5,00 %

Räntabilitet på eget kapital är ett behjälpligt mått för aktieägare vid analys av huruvida deras
investeringar har varit lönsamma (Lönnqvist 2011). Tillämpningen av IFRS 16 leder till att
Storken Flyg AB får en lägre räntabilitet på eget kapital. Nyckeltalet är som lägst under år 1
då årets resultat är som lägst vid början av tillämpningen av IFRS 16. Årets resultat är som
lägst år 1 då räntekostnaderna är som högst för det året. I takt med att skulderna minskar,
minskar även räntekostnaderna vilket i sin tur innebär att årets resultat samt eget kapital ökar
och därmed ökar räntabilitet på eget kapital över tid.
Tabell 11: Räntabilitet på total kapital
Storken Flyg AB
IAS 17
IFRS 16

År 1
0,92 %
1,31 %

År 2
0,92 %
1,34 %

År 3
0,92 %
1,37 %

År 4
0,92 %
1,40 %

År 5
0,92 %
1,43 %

År 6
0,92 %
1,46 %

År 7
0,92 %
1,50 %

År 8
0,92 %
1,53 %

År 9
0,92 %
1,57 %

Enligt Lönnqvist (2011) används nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital för att komplettera
räntabiliteten på eget kapital genom att titta på vilken del avkastningen som beror på
företagets tillgångar. Räntabiliteten på totalt kapital ökar vid tillämpningen av IFRS 16 för
Storken Flyg AB under hela leasingperioden. Detta beror på att både resultatet före skatt plus
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finansiella kostnader och totala tillgångar ökar vid tillämpningen av IFRS 16. Emellertid ökar
täljaren procentuellt mer än nämnaren varför nyckeltalet ökar.
Tabell 12: Genomsnittlig skuldränta
Storken Flyg AB
IAS 17
IFRS 16

År 1
0,57 %
1,54 %

År 2
0,57 %
1,48 %

År 3
0,57 %
1,40 %

År 4
0,57 %
1,32 %

År 5
0,57 %
1,23 %

År 6
0,57 %
1,13 %

År 7
0,57 %
1,02 %

År 8
0,57 %
0,89 %

År 9
0,57 %
0,75 %

Storken Flyg AB får en högre genomsnittlig skuldränta vid tillämpningen av IFRS 16 vilket
beror på att finansiella kostnader och skulder ökar. Dock ökar de finansiella kostnaderna
relativt mer än skulderna vilket orsakar att den genomsnittliga skuldräntan ökar för företaget.
Under leasingperioden sjunker emellertid den genomsnittliga skuldräntan för Storken Flyg
AB eftersom leasingskulden och räntekostnader minskar på grund av amortering. Enligt
Wramsby och Österlund (2008) ger en högre räntabilitet på totalt kapital än genomsnittlig
skuldränta företag möjligheten att höja avkastningen på eget kapital utifrån den finansiella
hävstången. Under IAS 17 har Storken Flyg AB denna möjlighet eftersom den genomsnittliga
skuldräntan är lägre än avkastningen på totalt kapital. Vid tillämpningen av IFRS blir den
genomsnittliga skuldräntan dock intalat högre än räntabiliteten på totalt kapital men eftersom
skulderna amorteras ökar räntabiliteten på totalt kapital gradvis och den genomsnittliga
skuldräntan minskar över leasingperioden.

4.4 Undersökning av verkliga detaljhandelsföretag och flygbolag
Samtliga företag har redovisat framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal i noter enligt IAS 17. Med hjälp av Imhoff, Lipe och Wrights
(1991, 1997) kapitaliseringsmodell samt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) modifiering av
denna har en leasingskuld och en nyttjanderättstillgång för företagen fastställts. Även
avskrivnings- och räntekostnader hänförliga till dessa leasingskulder och
nyttjanderättstillgångar har beräknats med hjälp av den modifierade kapitaliseringsmodellen
vilka återfinns i bilaga6. Enligt IFRS 16 p. 24a värderas nyttjanderättstillgången per
övergångsdagen till det belopp som leasingskulden ursprungligen värderats till. Efterföljande
värdering av nyttjanderättstillgången och leasingskulden sker i enlighet med IFRS 16 pp. 2932 och p. 36. Således innebär detta att leasingskulden och nyttjanderättstillgången som tas upp
i företagens balansräkningar minskas med amortering respektive avskrivningskostnader.
Nedan presenteras en jämförelse av resultaträkningen enligt IAS 17 och IFRS 16 för samtliga
detaljhandelsföretag och flygbolag. Siffrorna ‘Under IAS 17’ har extraherats från bolagens
årsredovisningar upprättade i enlighet med IFRS.
4.4.1 Detaljhandelsföretag
ICA Gruppen
ICA Gruppens operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyrda fastigheter och lokaler.
Enligt ICA Gruppens årsredovisning 2018 hyr företaget in fastigheter både för egen
användning och för uthyrning till icke konsoliderade ICA-handlare. ICA Gruppen antar den
modifierade retroaktiva tillvägagångssättet med hänsyn till den ackumulerade effekten vid
6

Bilaga 2 och 3
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tillämpning av IFRS 16 per den 1 januari 2019 enligt IFRS 16 p. C5. Resultaträkningen för
2018 redovisas nedan samt vilken skillnad som uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 13: Resultaträkning i mkr
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
18 895
- 12 593
- 1 804
4 498
11
- 283
4 226
580
3 646

Påverkan av IFRS 16
3 992
- 3 200
792
- 475
317
317

Under IFRS 16
18 895
- 8 601
- 5 004
5 290
11
- 758
4 543
580
3 963

Rörelseresultatet enligt ICA Gruppens årsredovisning för 2018 uppgår till 4 498 mkr under
tillämpningen av IAS 17. Vid tillämpningen av IFRS 16 minskas rörelsekostnader med årets
kostnader för leasing om 3 992 mkr och avskrivningar ökar med 3 200 mkr. ICA gruppen
redovisar därmed ett högre rörelseresultat under IFRS 16 jämfört med IAS 17. De finansiella
kostnaderna ökar med 475 mkr avseende räntekostnader hänförliga till den kapitaliserade
leasingskulden. Övergången till IFRS 16 leder slutligen till att nettoresultatet ökar med 317
mkr.
Tesco
Enligt Tescos årsredovisning för 2018 förväntas IFRS 16 få betydande inverkan på redovisade
tillgångar, skulder och koncernens resultaträkning. Koncernens operationella leasingvatal
utgörs i huvudsak av hyrda butiksanläggningar samt distributions- och kontorsfastigheter.
Tesco planerar att använda sig av den modifierade retroaktiva övergångsmetoden vid
övergången från IAS 17 till IFRS 16 per den 28 februari 2018 enligt IFRS 16 p. C5.
Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt vilken skillnad som uppstår när IFRS 16
tillämpas.
Tabell 14: Resultaträkning i £m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
3 350
- 1 513
1 837
98
- 637
1 298
306
992

Påverkan av IFRS 16
1 018
- 751
267
- 524
- 257
- 257

Under IFRS 16
3 350
- 495
- 751
2 104
98
- 1 161
1 041
306
735

Vid tillämpningen av IFRS 16 minskar Tescos rörelsekostnader eftersom den årliga kostnaden
för operationella leasingavtal om 1 108 £m återförs och avskrivningskostnader om 751 £m
hänförliga till nytjanderättstillgången redovisas. De återförda kostnaderna är högre än
avskrivningarna vilket innebär att tillämpningen av IFRS 16 resulterar i att Tesco redovisar ett
högre rörelseresultat än vid tillämpningen av IAS 17. Leasingskulden medför att
räntekostnaderna ökar med 524 £m vilket leder till att nettoresultatet minskar med 257 £m vid
tillämpningen av IFRS 16.
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Dixons Carphone
I Dixons Carphone årsredovisning för 2017/2018 framgår det att koncernens operationella
leasingförpliktelser avser hyrda butikslokaler, distributions- och kontorsfastigheter samt
fordon och utrustning. Dixons Carphone har för avsikt att tillämpa den modifierade
retroaktiva övergångsmetoden vid tillämpningen av IFRS 16 under räkenskapsår 2019/2020
enligt IFRS 16 p. C5. Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt vilken skillnad som
uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 15: Resultaträkning i £m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
10 531
- 10 210
321
14
- 46
289
53
236

Påverkan av IFRS 16
334
- 256
78
- 108
- 30
- 30

Under IFRS 16
10 531
- 9 876
- 256
399
14
- 154
259
53
206

IFRS 16 innebär att hyreskostnaderna avseende operationella leasingavtal återförs och att
avskrivnings- och räntekostnader redovisas. Detta medför att Dixons Carphone redovisar ett
bättre rörelseresultat på 399 £m men sämre finansnetto då årets resultat sjunker till 206 £m
vid tillämpningen av IFRS 16.
Carrefour Group
Carrefour Groups icke uppsägningsbara operationella leasingavtal avser hyrda
butiksfastigheter enligt företagets årsredovisning för 2017. I årsredovisningen prognostiserar
företaget att tillämpning av IFRS 16 kommer att leda till en väsentlig ökning av koncernens
totala upplåning samt en väsentlig förbättring av det löpande rörelseresultatet. Vid detta
tillfälle har koncernen dock ännu inte beslutat om vilken övergångsmetod som kommer att
tillämpas per den 1 januari 2019. Resultaträkningen för 2017 redovisas nedan samt vilken
skillnad som uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 16: Resultaträkning i €m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar och amortering
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
80 979
- 78 712
- 1 567
700
41
- 485
256
620
- 364

Påverkan av IFRS 16
1 217
- 949
268
- 239
29
29

Under IFRS 16
80 979
- 77 495
- 2 516
968
41
- 724
285
620
- 335

Rörelseresultatet ökar med € 268 m vilket beror på att rörelsekostnader minskar på grund av
att årets kostnader för operationella leasingavtal återförs och avskrivningskostnader hänförliga
till nyttjanderättstillgången redovisas. Räntekostnader hänförliga till leasingskulden belastar
resultaträkningen och orsakar därmed en ökning av finansiella kostnader på € 239 m. De
eliminerade hyreskostnaderna för operationella leasingavtal är högre än de redovisade
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avskrivnings- och räntekostnaderna och därmed ökar Carrefour Groups nettoresultat med € 29
m.
4.4.2 Flygbolag
Norwegian Air Shuttle
Enligt Norwegians årsredovisning för 2018 utgör leasade flygplan 95 % av
minimileaseavgifterna avseende framtida operationella leasingsförpliktelser. Bolaget har
beslutat att tillämpa det modifierade retroaktiva tillvägagångssättet enligt vilket alla
nyttjanderättstillgångar mäts till ett belopp som motsvarar leasingskulden per den 1 januari
2019 i enlighet med IFRS 16 p. C5. Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt vilken
skillnad som uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 17: Resultaträkning i tnok
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar och amortering
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Andelar av resultat från intressebolag
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
40 265 500
- 42 448 600
- 1 667 600
- 3 850 700
2 391 600
- 1 159 500
128 500
- 2 490 100
- 1 035 882
- 1 454 218

Påverkan av IFRS 16
4 351 400
- 4 417 751
- 66 351
- 1 402 718
- 1 469 069
- 1 469 069

Under IFRS 16
40 265 500
- 38 097 200
- 6 085 351
- 3 917 051
2 391 600
- 2 562 218
128 500
- 3 959 169
- 1 035 882
- 2 923 287

Rörelseresultatet minskar med 66 351 tnok när IFRS 16 tillämpas. Detta beror på att man
återinför årets kostnader för operationella leasingavtal samt redovisar avskrivningskostnader
som härrör från nyttjanderättstillgången. Uppkomna räntekostnader relaterade till
leasingskulden betungar resultaträkningen och ger till följd en ökning av finansiella kostnader
på 1 402 718 tnok vilket i sin tur leder till att årets resultat minskar med 1 469 069 tnok.
EasyJet plc
EasyJet har 90 flygplan under operationella leasingavtal och företaget är kontraktsmässigt
skyldigt att utföra underhåll på dessa flygplan enligt årsredovisningen för 2018. EasyJet
kommer tidigt att anta IFRS 16 per den 1 oktober 2018 enligt det retroaktiva
tillvägagångssättet med hänsyn till den ackumulerade effekten vid tillämpning av standarden
för första gången enligt IFRS 16 p. C5. Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt
vilken skillnad som uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 18: Resultaträkning i £m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar och amortering
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
5 898
- 5 224
- 214
460
15
- 30
445
87
358
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Påverkan av IFRS 16
162
- 159
3
- 10
-7
-7

Under IFRS 16
5 898
- 5 062
- 373
463
15
- 40
438
87
351

Tillämpningen av IFRS 16 innebär att de årliga kostnaderna för leasing som enligt IAS 17
kostnadsförs linjärt över leasingperioden elimineras från resultaträkningen. Detta medför att
resultatet före avskrivningar ökar. Avskrivningskostnader ökar eftersom IFRS 16 innebär att
en nyttjanderättstillgång tas upp i balansräkningen vilket resulterar i att EasyJet redovisar ett
högre rörelseresultat. Även räntekostnaderna ökar då IFRS 16 innebär att en leasingskuld
kapitaliseras i balansräkningen. Vid tillämpningen av IFRS 16 redovisar därmed EasyJet ett
lägre nettoresultat än vid tillämpningen av IAS 17.
International Airlines Group: IAG
Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har IAG ingått i kommersiella operationella
leasingavtal avseende fastigheter och utrustning men främst flygplan. Koncernen kommer att
använda den modifierade retrospektiva tillvägagångssättet vid övergången till IFRS 16 i
enlighet med standarden. Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt vilken skillnad
som uppstår när IFRS 16 tillämpas.
Tabell 19: Resultaträkning i £m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar och amortering
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17
24 406
- 19 474
- 1 254
3 678
68
- 259
3 487
593
2 894

Påverkan av IFRS 16
3 890
- 1 002
2 888
- 206
2 682
2 682

Under IFRS 16
24 406
- 15 584
- 2 256
6 566
68
- 465
6 169
593
5 576

Resultatet före avskrivningar och amortering ökar med 3 890 £m vilket motsvarar den årliga
hyran för operationella leasingavtal som återförs enligt IFRS 16. Avskrivningskostnader som
härrör från nyttjanderättstillgången redovisas. Eftersom de återinförda kostnaderna är högre
än ökningen i avskrivningar redovisar IAG ett högre rörelseresultat. Räntekostnaderna ökar på
grund av att en leasingskuld har tagits upp i balansräkningen. Summan av de införda
avskrivnings- och räntekostnader är lägre än de återinförda kostnaderna för operationella
leasingavtal varför IAG redovisar ett bättre finansnetto vid tillämpningen av IFRS 16.
Lufthansa Group
Enligt årsredovisningen för 2018 har Lufthansa ingått i ett stort antal leasingavtal som, på
grund av deras ekonomiska parametrar, klassificeras som operationella leasingavtal. De
operationella leasingavtalen består av fastigheter och mark samt 66 flygplan. Lufthansa
koncernen kommer att anta det retroaktiva tillvägagångssättet med hänsyn till den
ackumulerade effekten vid tillämpning av standarden för första gången enligt IFRS 16 p. C5.
Resultaträkningen för 2018 redovisas nedan samt vilken skillnad som uppstår när IFRS 16
tillämpas.
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Tabell 20: Resultaträkning i €m
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Avskrivningar och amortering
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Under IAS 17

Påverkan av IFRS 16

35 844
- 30 839
- 2 205
2 800
242
- 258
2 784
696
2 088

91
- 467
- 376
- 111
- 487
- 487

Under IFRS 16
35 844
- 30 748
- 2 672
2 424
242
- 369
2 297
696
1 601

Lufthansa redovisar under räkenskapsåret 2018 kostnader för operationell leasing på € 91m.
Beloppet återförs vid tillämpningen av IFRS 16 och ersätts med avskrivning- och
räntekostnader. Avskrivningarna ökar med € 467m vilket medför att Lufthansa redovisar ett
sämre rörelseresultat vid tillämpning av IFRS 16. Räntekostnaderna ökar med € 111m vilket
resulterar i att företaget även redovisar ett sämre finansnetto under IFRS 16.
4.4.3 IFRS 16 påverkan på företagens balansräkningar
Övergången till IFRS 16 innebär, för samtliga detaljhandelsföretag och flygbolag i
undersökningen, att leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal tas
upp i balansräkningen (IFRS 2016). Kapitaliseringen av dessa operationella leasingavtal leder
således till att en nyttjanderättstillgång och leasingskuld redovisas. Detta resulterar i att totala
tillgångar samt skulder och eget kapital ökar för samtliga företag vilket sammanställs i
tabellen nedan.
Tabell 21: Påverkan på balansomslutning
Detaljhandel
ICA Gruppen
Tesco
Ökning i %
19,57 %
15,02 %
Flygbolag
Norwegian
EasyJet
Ökning i %
58,04 %
6,25 %

Dixons Carphone
16,45 %
IAG
23,65 %

Carrefour
4,27 %
Lufthansa
6,06 %

För detaljhandelsföretagen ökar balansomslutningen i genomsnitt med cirka 14 % vid
tillämpningen av IFRS 16. Den högsta ökningen på 19,57 % observeras hos ICA Gruppen.
Förändringen hos Tesco och Dixons Carphone är i linje med varandra och den lägsta
ökningen sker för Carrefour på 6,35 %. Ökningen av totala tillgångar samt skulder och eget
kapital för flygbolagen är i genomsnitt 23,5 % vid tillämpningen av IFRS 16.
Balansomslutningen för Norwegian ökar med 58,04 % och påverkas mest vid tillämpningen
av IFRS 16 följt av IAG som ökar med 23,65 %. EasyJet och Lufthansas balansomslutning
påverkas lägst med en ökning på 6,25 % respektive 6,06 %.
Tabellen ovan visar att totala tillgångar samt skulder och eget kapital ökar i genomsnitt mer
för flygbolagen jämfört med detaljhandelsföretagen. Balansräkningen påverkas även av att
eget kapital ökar eller minskar beroende på om företagets nettoresultat ökar eller minskar vid
tillämpningen av IFRS 16. Följaktligen kan förändringen i eget kapital härledas från
differensen mellan årets resultat enligt IAS 17 och IFRS 16 vilket även indirekt kan definieras
i termer av förändringen i kapitaliserade nyttjanderättstillgångar och leasingskulder.
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4.4.4 Jämförelse av nyckeltal vid tillämpningen av IFRS 16 och IAS 17
Tabell 22: Soliditet
Detaljhandel
IAS 17
IFRS 16
Flygbolag
IAS 17
IFRS 16

ICA Gruppen
41,23%
34,81%
Norwegian
3,04 %
0,27 %

Tesco
23,31%
19,77%
EasyJet
46,59%
43,76%

Dixons Carphone
43,80%
37,26%
IAG
23,97%
27,12%

Carrefour
25,43%
24,48%
Lufthansa
25,05%
22,42%

Enligt Cornaggia et al. (2013) kan nyckeltal för företag som ingår i operationella leasingavtal
vara missvisande då leasade tillgångar och skulder utesluts från balansräkningen. Vid
tillämpningen av IFRS 16 minskar soliditeten för samtliga detaljhandelsföretag och flygbolag
förutom för flygbolaget IAG. I genomsnitt minskar soliditeten med cirka 4,4 % för
detaljhandelsföretagen. För Dixons Carphone minskar soliditeten i högst utsträckning med
6,54 % eftersom företagens totala tillgångar ökar och eget kapital minskar. För ICA Gruppen
minskar soliditeten med 6,42 %. Även om ICA Gruppen redovisar ett bättre nettoresultat
vilket innebär att det egna kapitalet ökar, ökar tillgångarna mer än det egna kapitalet varför
soliditeten minskar vid tillämpningen av IFRS 16. Likt Dixons Carphone minskar soliditeten
för Tesco eftersom företagets totala tillgångar ökar och eget kapital sjunker när IFRS 16
tillämpas. Minst förändring i soliditet sker för Carrefour och nyckeltalet minskar med ringa
0,95 %. Detta beror på att totala tillgångar ökar med endast 4,27 % samtidigt som eget kapital
påverkas positivt av IFRS 16.
För Norwegian, EasyJet och Lufthansa minskar soliditeten då tillämpning av IFRS 16 leder
till att företagens totala tillgångar ökar samtidigt som det egna kapitalet minskar. Minskningen
i soliditet för dessa flygbolag är i nivå med varandra och uppgår i genomsnitt till 2,74 %. Vad
gäller IAG ökar soliditeten med 3,15 % under IFRS 16 då det egna kapitalet ökar procentuellt
mer än ökningen i företagets totala tillgångar.
Tabell 23: Skuldsättningsgrad
Detaljhandel
ICA Gruppen
IAS 17
1,43
IFRS 16
1,87
Flygbolag
Norwegian
IAS 17
31,85
IFRS 16
374,99

Tesco
3,29
4,06
EasyJet
1,15
1,29

Dixons Carphone
1,28
1,68
IAG
3,17
2,69

Carrefour
2,93
3,09
Lufthansa
2,99
3,46

Soliditeten sjunker för samtliga detaljhandelsföretag och för Norwegian, EasyJet samt
Lufthansa vilket innebär att skuldsättningsgraden ökar. Under IAS 17 överstiger
skuldsättningsgraden 1 för samtliga detaljhandelsföretag och flygbolag vilket indikerar att
skulderna är större än det egna kapitalet (Larsson 2008). Vid tillämpningen av IFRS 16 ökar
dessa skulder då en leasingskuld redovisas i balansräkningen. Därmed ökar
skuldsättningsgraden i genomsnitt med 0,4 för detaljhandelsföretagen. Av
detaljhandelsföretagen ökar måttet mest för Tesco med 0,77 följt av ICA Gruppen med 0,45
och därefter av Dixons Carphone och Carrefour med 0,40 respektive 0,15.
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Norwegian har redan vid tillämpningen av IAS 17 en väldigt hög skuldsättningsgrad och
IFRS 16 leder till att företagets skuldsättningsgrad blir tolv gånger så högt. Detta beror på att
bolagets skulder ökar med så mycket som 63 % vid tillämpningen av IFRS 16 samtidigt som
det egna kapitalet minskar avsevärt. För EasyJet och Lufthansa ökar skuldsättningsgraden
med 0.14 respektive 0,4. Trots att IAG redovisar högre skulder under IFRS 16 sjunker
företagets skuldsättningsgrad med 0,48 då det egna kapitalet ökar procentuellt mer än
skulderna.
Tabell 24: Räntabilitet på eget kapital
Detaljhandel
ICA Gruppen
IAS 17
10,97%
IFRS 16
11,81%
Flygbolag
Norwegian
IAS 17
−85,32%
IFRS 16
−1 242,20%

Tesco
9,48 %
7,20 %
EasyJet
10,99%
10,80%

Dixons carphone
7,39 %
6,51 %
IAG
43,07%
59,31%

Carrefour
−2,99 %
−2,74 %
Lufthansa
21,81%
17,62%

Räntabilitet på eget kapital, som visar ägarnas avkastning på det kapital de har satsat
(Lönnqvist 2011), påverkas olika av tillämpningen av IFRS 16 för detaljhandelsföretagen och
flygbolagen. För ICA Gruppen ökar räntabiliteten på eget kapital då både årets resultat och
eget kapital ökar. För Tesco och Dixons Carphone minskar avkastningen på eget kapital då
årets resultat minskar och därmed även det egna kapitalet. Carrefour redovisar ett negativt
nettoresultat i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Dock blir årets resultat mindre
negativt vid tillämpningen av IFRS 16 varför räntabiliteten på eget kapital ökar men förblir
negativ. För Norwegian blir avkastningen på eget kapital betydligt mer negativ eftersom
företaget redovisar en förlust redan vid tillämpningen av IAS 17 som vid övergången till IFRS
16 blir ännu större. För EasyJet och Lufthansa sjunker avkastningen på eget kapital eftersom
företagen redovisar ett lägre nettoresultat vid tillämpningen av IFRS 16 och således ett
försvagat eget kapital. Dock ökar detta lönsamhetsmått för IAG då både nettoresultatet och
följaktligen det egna kapitalet ökar.
Tabell 25: Räntabilitet på totalt kapital
Detaljhandel
ICA Gruppen
Tesco
IAS 17
5,59 %
4,31 %
IFRS 16
5,50 %
4,27 %
Flygbolag
Norwegian
EasyJet
IAS 17
−2,38 %
6,79 %
IFRS 16
−1,58 %
6,43 %

Dixons carphone
4,59 %
4,86 %
IAG
13,36%
19,14%

Carrefour
1,55 %
2,02 %
Lufthansa
7,96 %
6,58 %

För att bedöma avkastningen som har orsakats av företagets tillgångar kan aktieägare använda
sig av måttet räntabilitet på totalt kapital som visar förhållandet mellan resultat före skatt plus
finansiella kostnader och totalt kapital (Lönnqvist 2011). Vid tillämpningen av IFRS 16 ökar
räntabiliteten på totalt kapital för samtliga detaljhandelsföretag förutom ICA Gruppen.
Ökningen av detta lönsamhetsmått beror på att posten ‘resultatet före skatt plus finansiella
kostnader’ ökar procentuellt mer än ökningen i totalt kapital för Tesco, Dixons Carphone och
Carrefour vid tillämpningen av IFRS 16. För ICA Gruppen ökar även dessa poster dock ökar
det totala kapitalet mer än resultatet före skatt plus finansiella kostnader vilket resulterar i att
avkastningen på totalt kapital är lägre vid tillämpningen av IFRS 16. Detta är fallet för även
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flygbolagen EasyJet och Lufthansa som under IFRS 16 får en lägre avkastning på totalt
kapital. IFRS 16 har en positiv inverkan på Norwegians räntabilitet på totalt kapital då måttet
ökar och blir mindre negativt eftersom både resultatet före skatt plus finansiella kostnader och
de totala tillgångarna ökar vid tillämpningen av IFRS 16. Även IAG får en högre avkastning
på totalt kapital vid tillämpningen av IFRS 16 då resultatet före skatt plus finansiella
kostnader ökar mer i procent än det totala kapitalet.
Tabell 26: Genomsnittlig skuldränta
Detaljhandel
ICA Gruppen
IAS 17
0,60 %
IFRS 16
1,21 %
Flygbolag
Norwegian
IAS 17
−2,14 %
IFRS 16
−2,90 %

Tesco
1,85 %
2,80 %
EasyJet
0,80 %
0,96 %

Dixons carphone
1,12 %
2,89 %
IAG
1,22 %
1,84 %

Carrefour
1,36 %
1,92 %
Lufthansa
0,90 %
1,17 %

Samtliga detaljhandelsföretag och flygbolag får en högre genomsnittlig skuldränta vid
tillämpningen av IFRS 16 vilket beror på att finansiella kostnader och skulder ökar. Dock
ökar de finansiella kostnaderna procentuellt mer än skulderna vilket orsakar att den
genomsnittliga skuldräntan ökar för företagen. Enligt Lönnqvist (2011) och Wramsby och
Österlund (2008) kan företag höja avkastningen på eget kapital så länge den genomsnittliga
räntekostnaden är lägre än avkastningen på totalt kapital. Samtliga företag har en högre
avkastning på totalt kapital än genomsnittlig skuldränta vid tillämpning av IFRS 16 liksom
IAS 17 förutom Norwegian som har lägre avkastning på totalt kapital än genomsnittlig
skuldränta under IAS 17.

4.5 Informationsvärdet av IFRS 16
Ett bolags huvudsakliga syfte är att skapa vinst för utdelning till aktieägare om inget annat
anges i bolagsordningen (ABL 3 kap § 3). Aktieägare är primära intressenter och företag är i
behov av dem för att kunna överleva (Clarkson 1995). Även om årets resultat och följaktligen
räntabiliteten på eget kapital ökar för enskilda fall i undersökningen, visar det sig minska för
de allra flesta fallen vid tillämpningen av IFRS 16. Vidare ger redovisningsstandarder
företagsledare möjligheten att välja redovisningsmetoder som gynnar deras verksamhet
(Watts & Zimmerman 1986 ). IAS 17 utgör ett exempel på detta då företag har kunnat välja
att klassificera leasingavtal som antingen operationella eller finansiella leasingavtal. Enligt
Marton et al. (2010) kan företag ha incitament att redovisa leasingavtal på ett visst sätt. Även
Duke et al. (2009) påpekar att företag, vid tillämpningen av IAS 17, strukturerar leasingavtal
så att de inte möter kriterierna för finansiella leasingavtal för att undgå att ta upp en tillgång
och skuld i balansräkningen. Detta är i linje med positiv redovisningsteorin som bygger på att
handlingar drivs av egenintresse och att man agerar på ett sätt som gynnar sin egen
förmögenhet (Watts & Zimmerman 1986). Undersökningen visar att skuldsättningsgraden är
lägre vid tillämpningen av IAS 17 än IFRS 16 varför investerare, befintliga och potentiella,
kan uppfatta ett företag med operationella leasingavtal utanför balansräkningen som
finansiellt starkare än vad som faktiskt är sant för företaget. Därmed förklarar undersökningen
av den effekt IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella rapporter och nyckeltal varför
företagsledare av kosmetiska skäl kan ha intresse av att klassificera leasingavtal som
operationella leasingavtal enligt IAS 17.
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Standardsättare som IASB har vid tillämpningen av IAS 17 förespråkat för att företag ska
återge leasingavtalens verkliga ekonomiska substans beroende på vem av leasegivaren och
leasetagaren som väsentliga risker och fördelar tillfaller (Marton et al. 2010). Det har dock
förekommit svårigheter kring vem av dessa parter som substantiellt åtar sig leasingavtalets
risker och fördelar. Företag har därför kunnat göra egna uppskattningar vid klassificering av
leasingavtal som antingen operationella eller finansiella leasingavtal (ibid). IFRS 16 kommer
att gälla för alla leasingavtal med undantag för korttidsleasingavtal samt avtal där den
underliggande tillgången är av lågt värde (IFRS 16 p. 5). Således eliminerar övergången till
IFRS 16 leasegivare och leasetagarens möjlighet till att göra egna bedömningar då standarden
tydligare anger när leasade tillgångar ska tas upp i balansräkningen. Redovisning är även till
hjälp i relationer mellan bland annat företagsledare och aktieägare samt företagsledare och
kreditgivare (Deegan & Unerman 2011). I undersökningen av typfallet samt
detaljhandelsföretagen och flygbolagen visade det sig att tillgångar och skulder ökade
markant för samtliga företag samtidigt som resultaträkningen fick justeras. IFRS 16 kan
därmed förväntas göra det möjligt för investerare, kreditgivare och analytiker att bättre
bedöma företags finansiella ställning och resultat eftersom intressenter får ta del av mer
information när nyttjanderättstillgångar och leasingskulder redovisas i balansräkningen.
Vidare är en av de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram relevans (IASB
föreställningsram 2001 p. 26). Effekten på nyckeltalen tyder på att informationen som saknas
vid tillämpningen av IAS 17 skulle kunna påverka användarnas beslutsfattande varför IFRS
16 kan leda till att relevansen i de finansiella rapporterna förbättras. Övergången till IFRS 16
resulterar även i att trovärdigheten i de finansiella rapporterna ökar. Enligt IASB:s
föreställningsram (2001 p. 31) uppnås tillförlitligheten i informationen i finansiella rapporter
av att den inte är vinklad och innehåller fel. De framtida minimileaseavgifter som företagen i
studien redovisar i not för icke uppsägningsbara leasingförpliktelser är skuldliknande
förpliktelser. Även om upplysningar i not kan vara en acceptabel lösning för expertanvändare
av finansiella rapporter är det troligen inte av större hjälp för investerare som behöver
tydligare information varför begriplighet är en viktig egenskap vid utformning av finansiella
rapporter (IASB:s föreställningsram 2001 p. 25). När en nyttjanderättstillgång och
leasingskuld redovisas vid tillämpningen av IFRS 16 görs företagens skulder tydligare vilket
bidrar till en rättvisare bild och att trovärdigheten förbättras. Ytterligare en viktig kvalitativ
egenskap vid utformning av finansiella rapporter är jämförbarhet. Enligt IASB:s
föreställningsram (2001 p. 39) är ekonomisk information användbar om den kan jämföras
med liknande uppgifter inom ett företag och mellan olika företag under en längre period.
Eftersom tillämpningen av IAS 17 har inneburit att företag har kunnat hålla leasade tillgångar
och skulder utanför balansräkningen menar Wong och Joshi (2015) att det har försvårat
jämförbarheten mellan företag som lånar för att köpa tillgångar och de som leasar. Vid
undersökningen av typfallet samt av detaljhandelsföretagen och flygbolagen har tillgångar
och skulder redovisats i huvudsak för alla leasingavtal. Kapitalisering av dessa leasingavtal
har utförts och mäts på samma sätt vilket tyder på att jämförbarheten av finansiell information
kan förväntas bli avsevärt bättre vid tillämpningen av IFRS 16.
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5 Slutsats
5.1 Inledning
Studiens syfte var att analysera skillnaderna som uppstår mellan IAS 17 och IFRS 16 samt
utforska vilken inverkan IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella rapporter och
nyckeltal. Vidare var studiens syfte att förklara hur effekterna på nyckeltal förhåller sig till
jämförelseperioder särskilt vid tillämpning av den modifierade retroaktiva
övergångsmetoden. I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån
undersökningen av det konstruerade typfallet samt årsredovisningarna från
detaljhandelsföretagen och flygbolagen. Vidare dras slutsatser kring hur IFRS 16 bidrar till
informationsvärdet i finansiella rapporter.

5.2 Undersökningens slutsatser
Undersökningen av typfallet visade att IFRS 16 har en positiv påverkan på rörelseresultatet,
det vill säga resultatet före finansiella poster. IFRS 16 inverkan på rörelseresultatet för
typfallet noteras även för undersökningens verkliga företag i 6 av 8 fall. Typfallet visade även
att årets resultat blir mer volatilt då räntekostnaderna i resultaträkningen ökar på grund av att
leasingskulden amorteras. Till följd av detta minskar årets resultat till en början under IFRS
16 men ökar successivt i takt med att leasingskulden amorteras. Den initiala påverkan av
IFRS 16 på årets resultat för typfallet är i linje med utfallet för de verkliga företagen i 4 av 8
fall. IFRS 16 övergripande effekt på resultaträkningen utifrån undersökningen av ett typfall
och 8 årsredovisningar kan därmed sammanfattas till att rörelseresultatet påverkas positivt.
IFRS 16 inverkan på årets resultat varierar eftersom undersökningen visar att det kan både
öka eller minska. Därmed har påverkan på eget kapital sett olika ut för de olika fallen. Där
IFRS 16 haft en negativ påverkan på årets resultat har eget kapitalet försvagats och tvärtom.
Vidare påverkas balansräkningen av att operationellt leasade tillgångar och dess skulder
kapitaliseras. Övergången till IFRS 16 resulterade i att samtliga detaljhandelsföretag och
flygbolag i undersökningen redovisade en markant ökning i balansomslutning på grund av att
en nyttjanderättstillgång och leasingskuld tas upp i balansräkningen.
Undersökningen visar att företag framstår vara mindre skuldsatta än vad de egentligen är när
icke uppsägningsbara leasingförpliktelser hålls utanför balansräkningen. Utifrån studiens
undersökning blir det tydligt att IFRS 16 handlar om öppenhet och delgivning av information.
IFRS 16 inverkan på resultat- och balansräkningen leder till att nyckeltal som bland annat
soliditet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget- och totalt kapital och genomsnittlig
skuldränta påverkas i förhållande till jämförelseperioder. Undersökningen av typfallet samt
årsredovisningarna visar att soliditeten minskar i 8 fall av 9 under IFRS 16.
Skuldsättningsgraden ökar när soliditeten minskar och tvärtom. Studien visar även att den
genomsnittliga skuldräntan är lägre vid tillämpningen av IAS 17 i jämförelse med
tillämpningen av IFRS 16. Vidare framkommer studien till att lönsamhetsmåtten räntabilitet
på eget- och totalt kapital påverkas i varierande utsträckning. Användare av finansiella
rapporter använder dessa nyckeltal för att identifiera problemområden samt möjligheter inom
ett företag. Kapitaliseringen av operationella leasingavtal förser därmed användare av
finansiella rapporter med mer verklighetstrogen information vilket i sin tur leder till att
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noggrannare analyser kan utföras. IFRS 16 innebär att inga dolda leasingavtal föreligger med
undantag för korttidsleasingavtal samt avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.
Detta bidra till att jämförbarheten mellan företag som lånefinansierar för att köpa en tillgång
och de som leasar förbättras. IASB ska agera ombud för användarnas intresse varför IFRS 16
bedöms, utifrån studiens resultat, vara ett steg i rätt riktning. Förändringen i nyckeltal och
företagens finansiella ställning på grund av IFRS 16 visar på att informationen som blir
tillgänglig är av relevans då denna effektivare kan användas för att utföra mer korrekta
prognoser. Således anser vi att IFRS 16 leder till att de kvalitativa egenskaperna i IASB:s
föreställningsram som förespråkar för öppenhet, transparens och begriplighet bättre anammas.
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6 Avslutande reflektion
6.1 Inledning
Detta kapitel inleds med en kort reflektion kring undersökningen som utförts. Därefter
framförs studiens bidrag och förslag till vidare forskning.

6.2 Reflektion
För detaljhandelsföretagen och flygbolagen har endast den initiala effekten av tillämpningen
av IFRS 16 undersökts. För att kunna bedöma standardens påverkan över tid för dessa företag
skulle vi behövt utgå från att informationen i de finansiella rapporterna är oförändrad med
undantag för den effekt som IFRS 16 ger upphov till. Även om det skulle kunna vara
genomförbart anser vi att det inte är nödvändigt då det inte är sannolikt att de finansiella
rapporterna som publiceras varje år innehåller exakt samma information. Därmed kan det
konstruerade typfallet användas för att förstå hur nyckeltal påverkas av redovisningen och
förändringar som uppstår i resultat-och balansräkningar över hela leasingperioden.
Vi har även valt att använda en företagsspecifik diskonteringsränta för samtliga företag i
undersökningen. Det går att argumentera för att en och samma diskonteringsränta skulle
kunna göra det möjligt att jämföra IFRS 16 påverkan mellan företagen i undersökningen.
Dock har studiens syfte varit att undersöka effekten på nyckeltal därmed har ingen fokus lagts
på att jämföra hur de olika företagen påverkas. Dock hade detta varit intressant om studien
syftade på att utforska hur IFRS 16 påverkar olika branscher.
Undersökningen visar även hur stor påverkan redovisningsförfaranden kan ha på
informationen i finansiella rapporter. IFRS 16 innebär inga förändringar i åtaganden gentemot
borgenärer, likvida medel eller in- och utbetalningar för leasetagaren. Standarden påverkar
dock redovisningen och informationen som offentliggörs för användare av finansiella
rapporter. Företagens förpliktelser är densamma både före och efter IFRS 16 varför denna
standard kan vara avgörande för intressenters beslutsfattande.

6.3 Studiens bidrag
Studien bidrar till en djupare förståelse för hur och varför en del nyckeltal kommer att
påverkas av IFRS 16 i förhållande till jämförelseperioder. Studien bidrar även till att förstå
relevansen av IFRS 16 och hur denna standard bidrar till redovisningens informationsvärde.

6.4 Förslag till vidare forskning
Vid tidpunkten då denna studie genomförs har den faktiska effekten av IFRS 16 inte
offentliggjorts för bolag som tillämpar standarden från och med den 1 januari 2019. I denna
studie har kapitaliseringsmodellen utvecklad av Imhoff, Lipe och Wright (1997, 1991) samt
Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) modifiering av den tillämpats. Kapitaliseringsmodellen
bygger på antaganden och uppskattningar av värdet på nyttjanderättstillgången och
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leasingskulden som tas upp i företagens balansräkningar. Därför anser vi att det kan vara
intressant att studera hur den faktiska påverkan av IFRS 16 kommer att förefalla och hur
detta, på sikt, kan komma att påverka företags beslut om att leasa eller köpa tillgångar.
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Bilaga 1: Typfall
Storken Flyg AB: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i Tkr Under IAS 17 Under IFRS 16
Byggnader

250 000

250 000

-

252 723

Inventarier

150 000

150 000

Kortfristiga fordringar

525 000

525 000

Kassa & Bank

375 000

375 000

1 300 000

1 552 723

Eget Kapital

250 000

244 194

Leasingskuld

-

258 529

Långfristiga skulder

725 000

725 000

Kortfristiga skulder

325 000

325 000

1 300 000

1 552 723

Nyttjanderättstillgång

Summa totala tillgångar

Summa EK och Skulder
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Bilaga 2: Detaljhandelsföretag
ICA Gruppen används som exempel för att demonstrera tillämpning av den konstruktiva
kapitaliseringsmodellen. Samma procedur sker för resterande företag.

ICA Gruppen
Siffror från Ica Gruppens årsredovisning 2018 i Mkr
Minimileaseavgifter operationella leasingavatal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
MLP1
MLP2-5
MLP5+
3485
9847
5914
Diskonteringsräntan: För ICA Gruppen har diskonteringsräntan för förmånsbestämda
pensioner på 2,5 % använts likt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008),
Fördelning av MLP2-5
Formel för degressionsfaktor dg:

Förenklad version av formeln: MLP2-5/MLP1 = dg1 +dg2+dg3+dg4
Summan av = MLP2, MLP3, MLP4 och MLP5 = MLP2-5
Fördelning av MLP per år
Dg
MLP1
MLP2
0,86566
3 485
3 017

MLP3
2 612

MLP4
2 261

MLP5
1 957

MLP5+
5 914

Fördelning i contract baskets
Uppdelning i contract baskets (CB)
CB1 (MLP1CB2 (MLP2 MLP2)
MLP3)
468
405

CB3 (MLP3 MLP4)
351

CB1 återstående livslängd = 1 år. Total livslängd = 2 år.
CB2 återstående livslängd = 2 år. Total livslängd = 4 år.
CB3 återstående livslängd = 3 år. Total livslängd = 6 år.
CB4 återstående livslängd = 4 år. Total livslängd = 8 år.
CB5 återstående livslängd = (MLP5+/MLP5)+5
MLP5+/MLP5 (MLP5+/MLP5)+5
3,02
8,02
Återstående livslängd CB 5 = 9 år. Total livslängd = 18 år.
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CB4 (MLP4 MLP5)
304

CB5
(MLP5)
1 957

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Formel för nusummefaktor: (1 - 1+r
diskonteringsräntan.

- n

)/r där n är den återstående livslängden och r

Ingående leasingskuld/Nyttjanderättstillgång
1
2
3
CB
0,98
1,93
2,86
Nusummefaktor
457
781
1002
Summa

4
3,76
1143

5
7,97
15599

18 981

Avskrivningar
Då den återstående livslängden för varje enskild CB är känd kan avskrivningarna beräknas
genom att dividera nyttajnderättstillgången med den återstående livslängden.
Avskrivningar
CB 1
CB 2
457
781
1
2
457
391

CB 3
1002
3
334

CB 4
1143
4
286

CB 5
15599
9
1733

Summa

3200

Ränte- och amorteringskostnader
Räntekostnader
IB Leasingskuld * diskonteringsräntan
Räntekostnader = 18 981 mkr * 2,5 % = 475 mkr
Amortering
Årets kostnader för leasing från årsredovisningen = 3992 mkr
Amortering = 3992 mkr - 475 mkr = 3517 mkr
Efterföljande värdering av leasingskuld och nyttjanderättstillgång
I balansräkningen redovisas:
Leasingskuld = 18981 mkr - 3517 = 15 464 mkr
Nyttjanderättstillgång = 18981 mkr - 3200 mkr = 15 781 mkr
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ICA Gruppen: Balansräkning
‘Under IAS 17’ enligt ICA gruppens årsredovisning 2018

Komprimerad balansräkning i mkr
Tillgångar
Nyttjanderättstillgång
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
Leasingskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Under IFRS
Under IAS 17
16
80 651
80 651
15 781
80 651
96 432
33 249
33 566
15 464
11 022
11 022
36 380
36 380
80 651
96 432

Tesco
Siffror från Tescos årsredovisning 2018 i £m
Minimileaseavgifter operationella leasingavatal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
1077
3552
6788
Diskonteringsräntan: Enligt Tescos årsredovisning har företaget använt sig av en
diskonteringsränta på 7 % för att fastställa minimileaseavgifter för framtida operationella
leasingförpliktelser.
Sammanfattning
I £m
Diskonteringsränta

7%
7488
751
524
1018
494
6994
6737

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång
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Tesco: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i £m Under IAS 17 Under IFRS 16
Tillgångar
44 862
44 862
Nyttjanderättstillgång
6 737
44 862
51 599
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
10 458
10 201
Leasingskuld
6 994
Långfristiga skulder
15 166
15 166
Kortfristiga skulder
19 238
19 238
44 862
51 599
Summa eget kapital och skulder

Dixons Carphone
Siffror från Tescos årsredovisning 2017/2018 i £m
Minimileaseavgifter operationella leasingavatal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
324
917
591
Diskonteringsräntan: Enligt företagets årsredovisning varierade den effektiva
upplåningsräntan för enskilda leasingavtal mellan 5,51 % och 9,29 %. Därmed har en
genomsnittlig diskonteringsränta på 7,4 % använts.
Sammanfattning
I £m
Diskonteringsränta

7,4 %
1 456
256
108
334
226
1230
1200

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång
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Dixons Carphone: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i £m Under IAS 17 Under IFRS 16
Tillgångar
7 296
7 296
Nyttjanderättstillgång
1 200
7 296
8 496
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
3 196
3 166
Leasingskuld
1 230
Långfristiga skulder
1 380
1 380
Kortfristiga skulder
2 720
2 720
7 296
8 496
Summa eget kapital och skulder

Carrefour Group
Siffror från Carrefour årsredovisning 2017 i € m
Minimileaseavgifter operationella leasingavtal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
1115
1744
853
Diskonteringsräntan: Carrefour har i sin årsredovisning angett ett diskonterat nuvärde av
framtida leasingförpliktelser samt värdet på framtida minimileaseavgifter. Därmed har
diskonteringsränta på 8 % kunnat härledas.
Sammanfattning
I €m
Diskonteringsränta

8%
2 989
949
239
1 217
978
2012
2041

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång
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Carrefour Group: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i €m Under IAS 17 Under IFRS 16
Tillgångar
47 813
47 813
Nyttjanderättstillgång
2 041
47 813
49 854
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
12 159
12 207
Leasingskuld
2 012
Långfristiga skulder
12 580
12 580
Kortfristiga skulder
23 074
23 074
47 813
49 873
Summa eget kapital och skulder
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Bilaga 3: Flygbolag
Norwegian Air Shuttle
Siffror från Norwegians årsredovisning 2018 i tnok
Minimileaseavgifter operationella leasingavtal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
5 244 100
18 358 400
17 687 200
Diskonteringsräntan: Norwegian har en effektiv ränta på 3,8 % på finansiering av flygplan
enligt årsredovisningen. Eftersom 95 % av minimileaseavgifter avser leasade flygplan anser
vi att denna räntesats är mest lämplig.
Sammanfattning
I tnok
Diskonteringsränta
Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång

3,8 %
36 913 625
4 417 751
1 402 718
4 351 400
2 948 682
33 964 943
32 495 874

Norwegian: Balansräkningen
Komprimerad balansräkning i tnok Under IAS 17 Under IFRS 16
Tillgångar
55 985 300
55 985 300
Nyttjanderättstillgång
32 495 874
Summa totala tillgångar
55 985 300
88 481 174
Eget Kapital
1 704 400
235 331
Leasingskuld
33 964 943
Långfristiga skulder
26 661 800
26 661 800
Kortfristiga skulder
27 619 100
27 619 100
Summa eget kapital och skulder
55 985 300
88 481 174
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EasyJet
Siffror från EasyJets årsredovisning 2018 i £m
Minimileaseavgifter operationella leasingavtal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
165
350
76
Diskonteringsräntan: För EasyJet har räntan på långfristiga obligationslån på 1,75 %
använts.
Sammanfattning
I £m
Diskonteringsränta

1,75 %
Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång 596
Avskrivningar
159
Räntekostnader
10
Årets leasavgift
162
Amortering
152
Leasingskuld
444
Nyttjanderättstillgång
437
EasyJet: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i £m Under IAS 17 Under IFRS 16
Tillgångar
6 995
6 995
Nyttjanderättstillgång
437
Summa totala tillgångar
6 995
7 432
Eget Kapital
3 259
3 252
Leasingskuld
444
Långfristiga skulder
1 676
1 676
Kortfristiga skulder
2 060
2 060
Summa eget kapital och skulder
6 995
7 432
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International Airlines Group - IAG
Siffror från IAG:s årsredovisning 2018 i £m
Minimileaseavgifter operationella leasingavtal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
1123
3411
4130

Diskonteringsräntan: För IAG har räntesatserna för långfristiga skulder summerats och
därmed har en genomsnittlig ränta på 2,7 % använts.
Sammanfattning
I tnok
Diskonteringsränta

2,7 %
7 632
1002
206
3 891
3 685
3 948
6 630

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång
IAG: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i £m
Tillgångar
Nyttjanderättstillgång
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
Leasingskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Under IAS 17
28 034
28 034
6 720
10 264
11 050
28 034
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Under IFRS 16
28 034
6 630
34 664
9 402
3 948
10 264
11 050
34 664

Lufthansa Group
Siffror från Lufthansa Groups årsredovisning 2018 i €m
Minimileaseavgifter operationella leasingavtal: år 1, år 2-5 och bortom år 5
År 1: MLP 1
År 2: MLP 2-5
År 3: MLP 5 +
535
1436
1118
Diskonterings ränta: För Lufthansa har diskonteringsräntan för pensioner på 3,21 %
avrundat uppåt använts likt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008),
Sammanfattning
I €m
Diskonteringsränta

4%
2 783
467
111
91
20
2 804
2 317

Ingående leasingskuld/nyttjanderättstillgång
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets leasavgift
Amortering
Leasingskuld
Nyttjanderättstillgång
Lufthansa: Balansräkning
Komprimerad balansräkning i €m
Tillgångar
Nyttjanderättstillgång
Summa totala tillgångar
Eget Kapital
Leasingskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Under IAS 17
38 213
38 213
9 573
12 425
16 215
38 213

57

Under IFRS 16
38 213
2 317
40 530
9 086
2 804
12 425
16 215
40 530
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