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Förord 
 

Vi anser att detta har varit en givande process för oss att se hur standardgivande organ 

eftersträvar en harmonisering för redovisningen av leasingavtal mellan företag och 

organisationer världen över. Framför allt vill vi tacka vår handledare Kjell Johansson för sitt 

fantastiska engagemang och stora tålamod. Vi vill också rikta ett stort tack till våra 

opponenter som på ett ödmjukt och konstruktivt tillvägagångssätt hjälpt oss färdigställa vår 

studie.  
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Abstract 
 
Leasing has long been an important financing source for corporations and therefore it’s 

important that the disclosure of leasing arrangements provide users of financial reports a 

complete and accurate picture of the company’s leasing activities. The current leasing 

standard IAS 17 has been criticized for its complexity, lack of comparability between 

corporations that have adopted the same accounting standards, in addition to the fact that it 

doesn’t provide the users with the information they need. The IASB and FASB converged in a 

joint project 2010 to replace the existing leasing standard. The first proposal has been revised 

and 2013 they issued a revised exposure draft (ED/2013/6). 

 

The purpose of this essay is to analyze the ED/2013/6  and focus on the parts that we deemed 

to be extra interesting. With the help of typical cases we tried to foresee the impact these parts 

of the revised exposure draft would have on corporations and their financial reports and by 

extension their key figures if the proposal is accepted in its current state. In the typical cases 

we reach the conclusion that the proposal will have an impact on the lessees financial 

statements and by extension its key figures. Especially the debt to equity ratio increases when 

the lease liability is reported on the balance sheet. We also noticed that the rent expense 

increased as a consequence of the rent arising from the lease contract.  The depreciation also 

increases since the right of use asset is being amortized in the same way as if the company 

owned the lease asset. In contrary the rest, the corporations reported expenses decrease since 

the lease expense is no longer reported as an expense in the financial reports, in contrast to the 

current standards operational lease contracts. This is something that has a positive impact on 

the return on capital key figure.  

 

From the comment letters it can be understood that the proposal still doesn’t achieve IASB’s 

and FASB’s objective to improve the usefulness for the companies’ stakeholders and the 

comparability between corporations as well as reducing the complexity. Corporations still 

have to make estimates regarding the duration of the lease period, assessing the lease expense 

and reevaluating the both of them if necessary. Some work still remains before IASB and 

FASB can accomplish the purpose to attain a practically working standard. 

 

Our study’s contribution to the field has been to illustrate the impact that ED/2103/6 will have 

on lessees. We conclude that the proposal aim to provide accurate information for the users of 

the financial reports and as such better reflects the risks associated with the lease 

arrangements for lessees.   

 

The essay is hereafter written in Swedish.  

 

Keywords: Leasing, Exposure draft, IASB, Key indicators  
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Sammanfattning 
 

Leasing har länge varit en viktig finansieringskälla för företag och därför är det viktigt att 

redovisningen av leasingavtal ger användarna av de finansiella rapporterna en komplett och 

korrekt bild av företagets leasingverksamhet. Den nuvarande leasingstandarden IAS 17 har 

under en tid fått utstå kritik för dess komplexitet, bristen på jämförbarhet i informationen 

mellan företag som tillämpar samma standard, samt att den inte uppfyller användarnas 

informationsbehov. IASB och FASB ingick 2010 ett samarbete för att med ett gemensamt 

projekt ersätta den befintliga leasingstandarden. Första förslaget har blivit omarbetat och 2013 

utgavs ett reviderat förslag till förändring av standarden (ED/2013/6).  

 

Syftet med vår uppsats var att ta fram de som vi ansåg var de mest uppmärksammade 

förslagen i ED/2013/6och med hjälp av typfall försöka att förutsäga vilka effekter dessa 

förslag skulle komma att få för företag om förslaget antas. Vi har med typfallen undersökt 

effekterna på ett exempelföretags räkenskaper och därefter även undersökt vilka effekter 

förändringarna fått på företagets nyckeltal.  

 

Med typfallen kommer vi fram till att förslaget får stora effekter på företagets räkenskaper 

och således även deras nyckeltal. Framförallt är det skuldsättningen som ökar när 

leasingåtagandet numera redovisas som en skuld i balansräkningen. Likaså ser vi att 

räntekostnaden ökar i resultaträkningen till följd av att leasingräntan nu redovisas som en 

räntekostnad. Avskrivningarna ökar också då rättigheten att använda leasingtillgången skrivs 

av på liknande sätt som om företaget hade ägt tillgången. Däremot minskar företagets 

kostnader när leasingavgiften inte längre redovisas som en kostnad, i enlighet med dagens 

operationella leasingavtal, vilket får positiva effekter på räntabiliteten på totalt kapital.  

 

Det framgår från de inkomna remissvaren att förslaget fortfarande inte uppfyller IASBs och 

FASBs mål med att öka användbarheten för intressenterna och jämförbarheten mellan företag 

samt minska komplexiteten. Företag måste fortfarande göra uppskattningar gällande 

fastställandet av leasingperioden, bedömningen av leasingavgifter samt omvärderingen av 

dessa. IASB och FASB har därför inte lyckats uppnå sitt syfte med det publicerade förslaget. 

En del arbete kvarstår för att erhålla en praktiskt fungerade standard. 

 

Vår studie har bidragit till forskningsområdet genom att belysa de effekter som ED/2013/6 

kan komma att medföra för leasingtagare, om det antas i sin nuvarande form. Vi kom fram till 

att det nya förslaget inriktar sig på användarna av de finansiella rapporterna och att det på ett 

bättre sätt återspeglar de risker som företagen utsätts för i samband med leasingavtal.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

 

I detta kapitel ger vi en introduktion med en bakgrundsbeskrivning av leasingens utveckling 

mot det senaste exposure draft (ED/2013/6). Vidare diskuterar vi de problem som uppstår 

kring leasing. Vi presenterar därefter studiens problemformulering, förklarar också vårt syfte 

med arbetet samt vilka avgränsningar vi gjort. Avslutningsvis ges en överblick av arbetets 

terminologi samt fortsatta disposition. 

1.2 Bakgrund 

 

Barone, Birt och Moya (2014, s. 35) förklarar att i nuvarande leasingredovisning klassificeras 

leasingavtalen som antingen operationella eller finansiella. Operationella leasingavtal kräver 

inte att leasade tillgångar och skulder tas upp i leasingtagarens finansiella rapporter.  Barone, 

Birt och Moya (2014, s. 36) fortsätter med att de föreslagna förändringarna till 

leasingredovisningen skulle kräva att leasingtagaren redovisar de flesta leasade tillgångar och 

skulder, som uppstår genom leasingavtalet, med en löptid längre än tolv månader. Detta skulle 

enligt Barone, Birt och Moya (2014, s. 36) leda till högre kvalitet av redovisningen, med 

förbättrad jämförbarhet som följd.  

 

Sedan 2006 har International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting 

Standards Board (FASB) arbetat med ett gemensamt projekt för att tillsammans ta fram en 

fungerande standard för redovisning av leasing. Syftet med den nya standarden är att ge en 

mer rättvisande bild av företagens finansiella situation. Detta innebär att samtliga leasade 

tillgångar och skulder ska tas upp i företagets finansiella rapporter (Barone, Birt & Moya 

2014, s. 35). 

 

Idag är det endast de leasingavtal som klassificerats som finansiella som tar upp tillgångar och 

skulder hos leasetagaren i de finansiella rapporterna. Den nya standarden skulle ta bort 

klassificeringen, vilket skulle leda till diskontering av de flesta leasingavtal. Detta skulle 

således påverka jämförbarheten, kvalitén och transparensen i de finansiella rapporterna. 

Vilket vidare ger en bättre förståelse och inblick av de risker som ett företag står inför 

(Barone, Birt & Moya 2014, s. 35-36). 

 

Det gemensamma ED för leasing som IASB och FASB sammanställde år 2010 syftade till att 

skifta leasing från en ägandemodell till en rättighetsmodell, (Biondi, Bloomfield, Glover, 

Jamal, Ohlson, Penman, Tsujiyama & Wilks 2011, s. 862). Syftet med detta var att samtliga 

leasingavtal skulle synas i balansräkningen. Där värderas avtalen till nuvärdet av de 

leasingåtagandena som avtalet innebär. Till skillnad från tidigare skulle detta ske utan några 

bright-line tester
1
 (Biondi et al. 2011, s. 861). Detta för att möjliggöra klassificering av 

avtalen så att de inte rapporteras i balansräkningen (Biondi et al. 2011, s. 861). Glover (2004, 

s. 561) förklarar bright-line som en hög grad av tillförlitlighet där även Caplan och 

Kirschenheiter (2004, s.523) stämmer in på beskrivningen att bright-lines är otvetydiga och 

kräver därför ingen professionell bedömning vid framställningen av företagens finansiella 

rapporter. Caplan och Kirschenheiter (2004, s.533) och Duchac (2004, s. 325) beskriver också 

bright-lines som ett sätt för företagen att presentera en trovärdig och användbar rapport över 

                                                 
1
 Bright-line tester innebär att man kontrollerar ifall avtalet uppfyller vissa specifika kriterier. 
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sin finansiella ställning. Med andra ord skulle klassificeringen i operationella och finansiella 

leasingavtal tas bort och istället ska samtliga leasingavtal tas upp i balansräkningen. 

 

Leasingtagaren ska rapportera en tillgång baserat på dennes rätt att utnyttja tillgången, 

avskriven över leasingavtalets kontraktstid. Detta skulle sedan testas för eventuella 

nedskrivningar (Biondi et al. 2011, s. 863). Utöver detta ska leasingtagaren även rapportera en 

skuld, motsvarande de återstående leasingbetalningarna, som ursprungligen motsvarar den 

fastställda användarrättigheten till tillgången (Biondi et al. 2011, s. 863-864). 

 

För leasinggivaren däremot föreslogs två alternativ. I det ena behåller leasinggivaren 

äganderätten till tillgången och därmed även riskerna och förmånerna hänförliga till 

tillgången. I det andra alternativet överförs majoriteten av riskerna och förmånerna till 

leasingtagaren och då kan leasinggivaren använda sig av ”the derecognition approach”. I 

denna modell tar leasinggivaren bort en del av tillgången i balansräkningen och byter ut detta 

mot en ”rättighet till leasinginbetalningar” (Biondi et al. 2011, s.864). 

 

Den andra, ”performance obligation approach”, överensstämmer med rättighetsmodellen. 

Detta innebär då att leasinggivaren behåller tillgången på balansräkningen, samtidigt som de 

registrerar en ”rättighet till leasinginbetalningar” såväl som en skuld för att tillåta 

leasingtagaren att använda tillgången. Leasinggivaren redovisar inkomster över tillgångens 

förväntade livstid, samtidigt som en skuld redovisas, bestående av den underliggande 

tillgången plus rättigheten att erhålla leasinginbetalningar, minus leasingskulden (Biondi et al. 

2011, s. 864). 

1.3 Problemdiskussion 

 

Leasing har länge funnits som finansieringsmetod och för företagen har det varit ett praktiskt 

verktyg att exempelvis genom finansiell leasing hålla nere skulderna och slippa använda sina 

likvida medel för att köpa in, till exempel, maskiner, inventarier eller fordon. På senare tid har 

man däremot kommit fram till att det finns en betydande baksida med hur leasingen redovisas. 

Företagen leasar så mycket tillgångar att man uppskattar att deras skulder skulle öka med 

mellan 50-75 procent i förhållande till kapitalet om man blev tvingad att redovisa dessa 

(Biondi et al. 2011, s. 863). Detta kan komma att få konsekvenser för värderingen av företag 

och för investerare som grundat sina beslut på missvisande information (IASB 2013, s. 5). 

Men mycket beror på för vem man ska redovisa företagets finansiella ställning. För att få 

ordning på dessa problem anser IASB att redovisningsmetoderna för leasing måste förändras 

(IASB 2013, s. 5). Genom att vi fokuserar på de mest uppmärksammade förslagen i 

ED/2013/6 kommer vi utföra typfall där vi kan komma att se hur våra svenska företag 

påverkas. 

 

Anledningen till att IASB och FASB valde att revidera sitt senaste ED var för att de ansåg att 

det inte gav en rättvisande bild när leasingavtalen skulle klassificeras som antingen 

operationella eller finansiella. Vilket ledde till att liknande avtal kunde struktureras på ett sätt 

som gjorde att de behandlades olika. Framförallt var det de operationella avtalen som bidrog 

till den missvisande bilden då de inte krävde att tillgångar och skulder som var hänförliga till 

leasingavtalet skulle redovisas i rapporterna över företagets finansiella ställning. Detta har 

resulterat i att bland annat användarna av de finansiella rapporterna har haft önskemål om att 

leasingtagarna även ska inkludera tillgångar och skulder i rapporterna (IASB 2013, s. 5). 
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I enlighet med vad Bauman och Francis (2011, s. 250) och Knubley (2010, s. 324) tar upp 

med the performance obligation approach ska leasinggivaren bokföra mottagna medel som 

jämställs med nuvärdet av de förväntade leasingavbetalningarna. Även Biondi et al. (2011, s. 

864) följer i samma spår som Knubley (2010, s. 324) om att den bokförda summan ska 

inkludera förväntade leasingavbetalningar under den fortlöpande leasingperioden. Knubley 

(2010, s. 324) fortsätter med att ränta läggs till på leasingavbetalningarna under hela 

leasingperioden. Leasinggivaren ska vidare bokföra en skuld, som kallas just för the 

performance obligation, för samma belopp (Bauman & Francis 2011, s. 250). Den skulden 

motsvarar leasinggivarens skyldighet att tillåta leasingtagaren att använda den leasade 

tillgången under leasingperioden. The performance obligation amorteras av under perioden 

som leasingavtalet löper. Leasinggivaren ska också fortsätta bokföra den leasade tillgången 

som skrivs av över dess ekonomiska livslängd (Knubley 2010, s. 326). Enligt Bauman och 

Francis (2011, s. 250) har IASB och FASB föreslagit att the performance obligation ska 

ersätta den operationella leasingen. 

 

Knubley (2010, s. 326) förklarar att under the derecognition approach ska leasinggivaren 

också bokföra leasingavbetalningarna. Men istället för att bokföra en performance obligation, 

bortbokar leasinggivaren en del av den utleasade tillgången (Biondi et al. 2011, s. 864; 

Knubley 2010, s. 326). Den delen av den leasade tillgången som bortbokas motsvarar den 

användarrättigheten som den leasade tillgången medför till leasingtagaren genom 

leasingavtalet (Bauman & Francis 2011). IASB har ännu inte fastställt när vilken av de två 

modellerna ska tillämpas men har däremot, preliminärt, beslutat att kraven borde vara 

annorlunda för leasinggivare som innehar fastigheter för uthyrning (Knubley 2010, s. 327). 

 

Den rådande komplexiteten med användandet av IAS 17 ledde enligt IASB (2013, s.6) till att 

IASB och FASB initierade ett gemensamt projekt för att förbättra standarden avseende 

leasing. Det första ED som publicerades 2010, fick utstå hård kritik och ansågs av många vara 

allt för komplicerat. Detta resulterade i det reviderade ED som publicerades 2013. Den nya 

standarden föreslår att samtliga tillgångar och skulder som uppstår till följd av ett 

leasingavtal, med en löptid över minst tolv månader, ska redovisas i rapporterna över 

finansiell ställning. En leasingtagare ska nu redovisa en skyldighet att betala leasingavgiften, 

samtidigt som leasingtagaren redovisar en rättighet att använda den leasade tillgången (IASB 

2013, s. 6). Kostnader och utgifter hänförliga till leasingavtalet för leasingtagaren kommer att 

beräknas och redovisas baserat på om leasingtagaren förväntas använda mer än en obetydlig 

andel av den underliggande tillgångens ekonomiska fördelar. I praktiken innefattar det här i 

stort sett samtliga tillgångar. Detta innebär att leasingtagaren kommer att klassificera avtalet 

som Typ A leasing, vilket leder till att leasingtagaren redovisar en rättighet att använda 

tillgången samt leasingskulden som samtidigt uppstår. Tillgången och skulden kommer 

ursprungligen att värderas till nuvärdet av leasinginbetalningarna. 

 

Typ B leasing enligt IASB (2013, s.6) innefattar de flesta tillgångar i form av egendom, 

såsom mark och byggnader. För dessa ska leasingtagaren redovisa en rättighet att använda 

tillgången och en leasingskuld, som ursprungligen värderas till nuvärdet av leasing-

inbetalningarna. Samt redovisa en enskild leasingkostnad som kombinerar upplösningen av 

diskonteringen av leasingskulden med amorteringen för rättighetstillgången, på en linjär 

avskrivningsbasis. 

 

IASB (2013, s.6) framför också att i likhet med leasingtagaren kommer leasinggivarens 

redovisning av leasingavtalet att påverkas beroende på om leasingtagaren förväntas använda 

mer än en obetydlig andel av den underliggande tillgångens ekonomiska fördelar. Även här 
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förekommer samma klassificering av leasingtillgångarna. För Typ A ska leasinggivaren skriva 

av den underliggande tillgången och redovisa rättigheten att ta emot avbetalningar på den 

leasade tillgången, samt det återstående värdet på tillgången. För de flesta leasingavtal som 

rör fastigheter skulle en leasegivare klassificera leasingen som ett Typ B leasing och skulle 

därför klassificera leasingen liknande operationell. 

 

IASB (2013, s. 7) förklarar att när tillgångar och skulder som uppstått genom ett leasingavtal 

ska värderas kommer en leasingtagare och leasinggivare exkludera de mest rörliga leasing-

betalningarna. Istället kommer leasingtagaren och leasinggivaren inkludera betalningar i de 

perioder det är ekonomiskt gynnsamt för leasingtagaren att utöva valmöjligheten att förlänga 

leasingperioden, eller välja att låta bli att avsluta leasingperioden när denna löper ut. För 

leasing med längsta möjliga avtalstid (inklusive valmöjligheten att förlänga eller avsluta) på 

12 månader, tillåts leasingtagaren och leasinggivaren att välja redovisningspolicy, genom 

klassificering av underliggande tillgångar, för att tillämpa förenklade krav som är liknande det 

sätt den operationella leasingen redovisas. 

 

Alla dessa förslag på förändringar av hur leasing ska redovisas och rapporteras kan till synes 

framstå som förnuftiga, med potential att åtgärda problematiken med leasingredovisningen vi 

har idag. Men vid en närmare undersökning ser man att flera företag har riktat skarp kritik 

mot innehållet i det nya ED. Bland dessa källor finner man bland andra Grant Thornton 

KPMG och BDO. Även Biondi et al. (2011) riktar stark kritik mot de föreslagna 

förändringarna. De mest förekommande bristerna i ED som gör att för att förslaget inte är 

färdigt att kunna användas i praktiken ännu är; definitionen på leasing, värdering av variabla 

avgifter (IAS 17 p.4), möjlighet till förlängning, omvärderingar, vilken diskonteringsränta 

som ska användas, inkonsekvent redovisning för leasingtagaren och leasinggivaren, samt 

strukturen för nuvarande intäktsredovisning och kassaflödesrapport. 

 

FASB (2013a) lyfter fram i remissvaret att fokus bör ligga på de materiella tillgångarna i 

rättighetsmodellen, skapar modellen en skillnad mellan kontraktsmässiga rättigheter att 

använda materiella tillgångar, immateriella tillgångar och ”servicetillgångar”. Detta leder till 

möjligheter att strukturera transaktioner för att uppnå ett specifikt redovisningsresultat. 

Fokuseringen på rättighetsmodellen, kräver dessutom att de personer som förbereder de 

finansiella rapporterna separerar leasingavtalen i relevanta (leasing) och irrelevanta (icke 

leasing) element, för redovisningsändamål, betydligt oftare än i dagsläget. Detta är en 

komplex process som riskerar att reducera relevansen av redovisningsinformationen genom 

att förse information till intressenterna som till fullo återspeglar åtagandena i leasingavtalet 

(FASB 2013a). Dessa synpunkter delas till stor del genom remissvaren från FASB 2014 och 

FASB (2013b). FASB (2013b) betonar dessutom vikten av de kostnader som skulle 

uppkomma i samband med implementeringen av de förseslagna förändringarna. Utöver detta 

poängterar FASB (2013b) och FASB (2014) även att IASB och FASB saknar konceptuella 

grunder för viktiga nyckelaspekter i förslagen och ett flertal av dem motsäger till och med 

nuvarande konceptuella ramverk. 

 

FASB (2013c) anser att IASB och FASB borde försöka utforma en enskild redovisnings-

standard för leasingtagare, i linje med den standard föreslagen i det senaste ED för Typ A 

leasing. Enligt FASB (2013c) skulle detta uppfylla IASBs och FASBs syfte att redovisa 

leasingtagarens skyldigheter och rättigheter i balansräkningen. Det skulle dessutom adressera 

IASBs och FASBs två största anledningar för att påbörja leasingprojektet. Vidare påpekar 

även FASB (2013c) att klassificeringen av Typ A och Typ B leasing leder till möjligheter att 

strukturera avtalen för att uppnå specifika redovisningsmål. Utöver detta anser de även att 
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valmöjligheten mellan flera modeller bidrar till onödig komplexitet och enligt FASB (2013c) 

saknas det dessutom robust stöd i det konceptuella ramverket för avskrivningssättet av 

tillgången för Typ B leasing. 

 

Beträffande leasinggivare påpekar FASB (2013c) flera brister med den föreslagna modellen. 

Några av dessa är: att alla leasingavtal, har finansiella komponenter, vilket leder till att det 

borde finnas symmetri i redovisningen mellan båda parter av leasingavtalet. Däremot påpekar 

de att uppskattningen av kostnaden eller nyttan för en del leasinggivare skiljer sig markant 

från leasingtagare, speciellt beträffande förvaltningsfastigheter. I ED/2013/6 förslagna Typ A 

leasing, skulle kostnaderna för leasinggivaren med stor sannolikhet överstiga nyttan, på grund 

av komplexiteten att fastslå kostnaderna och det återstående värdet av exempelvis ett enskilt 

kontor i en stor kontorsfastighet (FASB 2013c). 

1.4 Problemformulering 

 

Hur kommer företagens risk och skattemässiga resultat påverkas om ED/2013/6 antas av 

IASB? 

1.5 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken effekt ED/2013/6 kommer ha på företagens 

resultat- och balansräkning och på så vis lyfta fram företagens risk genom nyckeltalen. Vidare 

vill vi också se effekterna detta får för företagens skattemässiga resultat.  

1.6 Avgränsning 

 

Vår studie är inriktad på företag och organisationer i Sverige, med gällande svensk 

lagstiftning. Vidare har vi avgränsat syftet med vår studie till de förslag som vi ansåg var 

extra intressanta i ED/2013/6. Vi har huvudsakligen valt att undersöka påverkan på 

leasingtagaren och således har vi inte undersökt effekterna på leasinggivaren och 

övergångsperioden samt sale and leaseback. Dessa områden kommer därför inte att behandlas 

vidare i denna undersökning. 

1.7 Ämnets relevans 

 

Det rör sig om stora pengar kring leasing och dess påverkan. Det ligger i skrivande stund ett 

ED inne hos den normgivande instansen, IFRS. Beroende på utgången av beslutsfattningen 

och normgivningsprocessen kommer det påverka staten och företagen genom skatteeffekter. 

Vidare kommer även företagens vinstutdelning av finansiella medel påverkas. Samt 

företagens intressenter, både interna och externa, genom företagens finansiella rapporter och 

dess transparens. Även skatten kommer att påverkas då staten kan komma att få större intäkter 

om företagen måste redovisa sina leasingavtal. 

1.8 Terminologiska frågor 

 

Vi väljer att inte skriva ut hela namnet på de internationella redovisningsstandarderna, 

förutom första gången vi benämner dem i arbetet, samt att de finns i förkortningslistan 

inledningsvis i arbetet. Exempelvis kommer IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i 
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uppskattningar och bedömningar samt fel, vidare benämnas IAS 8. Hänvisar vi till en specifik 

punkt, till exempel punkt 5, inom standarden betecknar vi detta genom att skriva IAS 8 p. 5. 

 

Vi anser att det idag finns en svensk motsvarighet till de flesta av de engelska begreppen. 

Därför har vi valt att i största möjliga mån försöka försvenska den internationella 

terminologin för att kunna få ett bättre flöde i texten för läsarens skull. Därför har vi valt att 

ersätta exempelvis ”recognition” med bokföra, redovisa och ”right-of-use-model” med 

rättighet att använda, alternativt användarrättighet. ”Disclosure” har vi valt att översätta med 

upplysning och ”comment letters” har vi valt att översätta med remissvar. ”Exposure draft” är 

något som genomgående nämns i arbetet och vi anser att det inte finns någon smidig 

översättning och därför har vi valt att behålla ordet, men förkortat det till ED. 

1.9 Disposition 

 

Vår uppsats är indelad i sex kapitel som i fortsättningen kommer disponeras på följande sätt. 

Kapitel 2 visar hur vi valt att gå tillväga för att utforma vår studie. Kapitel 3 innefattar vår 

teoretiska referensram med redovisningsteorier, utformning och innehåll i olika 

leasingstandarder, samt uppbyggnaden och formler av utvalda nyckeltal. Kapitel 4 tar vi upp 

våra typfall där vi belyser effekterna på de finansiella rapporterna och nyckeltalen. Vidare 

presenterar vi resultaten av vilka effekter ED/2013/6 kan komma att medföra om det antas. 

Kapitel 5 använder vi för att förtydliga våra slutsatser samt ge svar till våra forskningsfrågor. 

Vi avslutar med kapitel 6 där vi har en avslutande diskussion med förslag till vidare 

forskning. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogör vi för designen av vår studie samt redogör för tillvägagångssättet vid 

insamlingen av data och hur urvalsprocessen gått till. Vårt val av metod ställs mot studiens 

syfte för att diskutera huruvida vi anser att studien har en stark validitet och tillförlitlighet 

genom att rikta kritik mot de källor vi använt oss av i studien. 

2.2 Forskningsansats 

 

Vi valde en kvalitativ design för vår forskning eftersom vår studie syftar till att undersöka och 

förutsäga de effekter som det reviderade ED kan komma att få på företag och för dess 

intressenter. Då en kvalitativ design, enligt Widerberg (2002, s. 15), främst fokuserar på 

innehållet i vår insamlade data, istället för att se till frekvensen av data, anser vi därför att just 

denna design är mest lämpad för vår studie. 

 

Datainsamlingen inleddes med att vi samlade in information kring nuläget av leasing och hur 

det påverkar företagens finansiella rapporter. Jacobsen (2002, s. 211) belyser möjligheten att 

leta bland olika typer av källor för att hitta den informationen vi är ute efter. Vi har därför 

inriktat oss på att hämta information från internet, vetenskapliga artiklar samt litterära verk. 

Vi har besökt FAR online och IASBs hemsida för att se vad IASB har för synpunkter om 

leasingstandarden. Vidare har vi undersök tidigare forskning på området genom vetenskapliga 

artiklar. För att komplettera informationen har vi hämtat information från avhandlingar och 

litterära verk. I vår studie använder vi vår empiri till att utveckla typfall som är riktiga och 

påvisar de effekter som kan uppstå genom att en ny standard antas. Vi vill, precis som Patel 

och Davidson (2011, s. 23) och Wallén (1996, s. 47) tar upp, kunna relatera teorin med 

verkligheten och detta gör vi genom typfallen. 

 

Vår pragmatiska infallsvinkel präglas av James och Gunn (2000) synsätt på dess uppfattning. 

James och Gunn (2000, s. 25) förklarar att en pragmatisk metod försöker tolka teorier och 

därefter påvisa de praktiska konsekvenser som uppstår. Vi använder våra insamlade data för 

att utveckla typfall och därefter förutsäga vilka effekter som kommer uppstå genom att en ny 

standard antas. 

 

I och med att vi använt oss av en kvalitativ ansats har vi förhållit oss objektiva vid 

insamlingen av data kring tidigare forskning och redovisningsregler för leasing. Likväl, som 

Jacobsen (2002, s. 35) framhäver, att en forskare ska släppa sina förväntningar och 

förutfattade meningar har vi antagit denna sinnesstämning vid tidpunkten för insamlandet. 

Däremot gäller inte detta under datainsamlingen av remissvaren. Där har vi varit selektiva i 

vårt urval och vi har valt ut de mest intressanta remissvaren som passar för utvecklingen av 

våra typfall. 

 

Genom att strategiskt välja en induktiv ansats följer vi vad Wallén (1996, s. 47) åsyftar med 

att samla in data från hur forskningen samt standarderna ser vid tidpunkten för insamlandet. 

Jacobsen (2002, s. 35) samt Lundahl och Skärvad (1999, s. 40) lyfter samtidigt fram att en 

induktiv ansats används för att koppla samman den insamlade informationen med teorier. Det 

är dessa teorier vi utvecklar för att sedan dra slutsatser genom typfallen. Däremot tillämpar vi 

en deduktiv ansats när vi subjektivt tar fram information när vi tillämpar IAS 17 och 
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ED/2013/6 som grund för att dra slutsatser utifrån våra typfall. Olsson och Sörensen (2011, s. 

48) påtalar att studien kan utgå från en induktiv ansats genom att förklara hur forskningen ser 

ut i det aktuella läget, för att sedan komplettera med den deduktiva empirin. Det leder till i en 

växelverkan mellan induktiv och deduktiv slutledning och resultatet blir att vi har antagit en 

abduktiv slutledningsform i enlighet med vad Olsson och Sörensen (2011, s. 48) framhäver. 

2.3 Urvalsmetod 

 

I vår studie har vi använt oss av de remissvar som inkommit gällande ED/2013/6. Bell (2006, 

s. 125) förklarar att primärdata är en källa som forskaren själv samlar in. Vi har samlat in 

remissvaren men de är inte framställda för vår studie utan för ett annat sammanhang. Därför 

kan vi inte kalla dessa för primärkällor utan de faller under sekundärkällor. Dessa 

sekundärkällor förklarar Lundahl och Skärvad (199, s. 131) avser information eller tolkningar 

som redan finns dokumenterade och som inte är sammanställt för den egna studien. Vi har 

utefter dessa sekundärdata kunnat utveckla våra typfall och på så sätt kunnat skapa egna 

primärdata. Utefter dessa primärdata kan vi sedan påvisa resultaten av vår frågeställning. 

 

Då vi i vår studie inte är intresserade av representativitet av antalet remissvar, utan efterfrågar 

hur revisionsbyråer ställer sig till ED/2013/6, är vi ute efter kvalitativ information. Halvorsen 

(1992, s. 102) förklarar att ett strategiskt urval är att föredra om det urval som görs är litet. 

Det är så vi gjort vid utgallringen av remissvar för att hitta de dokument som vi anser 

representativa för att tillämpas i våra typfall. 

2.4 Värdering av studien 

 

Patel och Davidson (2011, s. 105) förklarar att en kvalitativ ansats går ut på att upptäcka den 

situation som råder för att sedan tyda och beskriva de uppfattningar som är förknippade med 

denna situation. I och med att vi har samlat information om tidigare forskning samt nuvarande 

leasingredovisning så har vi skapat oss en grund för utformningen av våra typfall. Vidare 

påpekar Jacobsen (2002, s. 21) att den insamlade empirin ska uppfylla kraven av att vara 

reliabel och valid. Utan dessa krav anser inte Ejvegård (2009, s. 77) att forskningsresultatet 

når upp till ett vetenskapligt värde. Patel och Davisson (2011, s. 106) menar att dessa två 

begrepp är så pass sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet 

reliabilitet. Emellertid för Jacobsen (2002, s. 21) ett resonemang om att samhällsforskare som 

använder sig av en kvalitativ metod inte bör använda begrepp som reliabilitet och validitet då 

de anses vara mer knutna till en kvantitativ metod. Jacobsen (2002, s. 21) fortsätter med att 

det finns en tendens att bland internationella forskare som använder sig av kvalitativa 

metoder, försöker föra tillbaka dessa begrepp då de redan är så pass etablerade att det bara 

skulle vara förvirrande att hitta på nya begrepp som förklarar samma innebörd. Utefter 

Jacobsens resonemang kommer vi därför att använda oss av begreppen reliabilitet och 

validitet vid värdering av vår studie. 

2.4.1 Reliabilitet 

 

Holme och Solvang (1997, s. 94) förklarar att en kvalitativ studie har som syfte att skapa en 

förståelse kring vissa omständigheter. Samtidigt som en kvalitativ studie ger en viss närhet till 

det som studeras leder detta till att forskningen riskerar att påverkas, eftersom att det som 

studeras självt vill styra sitt deltagande (Holme & Solvang 1997, s. 94). Vid insamlingen av 

våra data är revisionsbyråerna inte medvetna om att vi har använt deras remissvar till vår 

studie. Det innebär att de inte har kunnat påverka vår datainsamling på ett sätt som försämrar 
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reliabiliteten. På så vis följer vi Bell (2006, s. 117) med att vi påvisar hög reliabilitet i vår 

studie. Vi skulle således få samma resultat utifrån remissvaren om vi hade gjort om 

datainsamlingen vid ett annat tillfälle med liknande omständigheter. Det sistnämnda 

påståendet styrks även av Halvorsen (1992, s. 42) och Wallén (1996, s. 66). 

 

Jacobsen (2002, s. 22) påstår att reliabiliteten kan uttryckas som tillförlitlighet till att 

undersökningen ska vara utförd på ett sätt som påvisar tillit. Här ställer Denscombe (2004, ss. 

122-123) frågan om metoden för insamlingen av data är tillförlitlig, då säkerställningen för att 

datainsamlingen inte påverkats på något vis. Yin (2007, s. 59) och Denscombe (2010, s. 152) 

tillägger vidare att minimeringen av fel och skevheter i undersökningen stärker 

tillförlitligheten till studien. 

 

Standarden IAS 17 är ett offentligt dokument som används av revisionsbyråer och som ligger 

till grund för att säkerställa att företagens finansiella rapporter bland annat följer IAS 17. Då 

Holme och Solvang (1997, s. 94) anser att man behöver säkerställa källorna som 

informationen är hämtad ifrån, utgår vi från att vi inte kan påverka hur revisionsbyråerna har 

sammanställt sina remissvar. Trots det anser vi att de är experter inom sitt område och därför 

har ett tillförlitligt resonemang. Till sist är det revisionsbyråernas uppgift att bland annat följa 

IAS 17 och därför anser vi att remissvaren också har en hög reliabilitet. 

 

Däremot kommer omständigheterna kring ED/2013/6 ändras då detta kommer bli inaktuellt 

antingen genom att ett nytt ED kommer till stånd alternativt att det antas. I och med att 

omständigheterna förändras kommer vi då gå emot vad Bryman och Bell (2011, s. 158) påstår 

om att resultatet kommer att bli detsamma över tid om vi skulle använda samma mätverktyg i 

liknande situation. 

2.4.2 Validitet 

 

Ejvegård (2009, s. 78) lyfter fram risken med att mätinstrumentets validitet blir låg om 

forskaren själv utformar mätinstrumentet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 61) 

påpekar att validitet är det centralaste kravet på mätinstrumentet. I och med att vi påbörjade 

studien med att samla in data kring leasing kunde vi sedan utveckla vårt syfte och 

frågeställningar. Vi har även tittat på vad tidigare forskning har resulterat i gällande 

redovisning av leasing. Utefter dessa data kunde vi se på vilken information vi skulle samla in 

för att besvara våra forskningsfrågor. Tack vare datainsamlingen visste vi hur vi skulle rikta in 

vår studie och därmed utveckla typfallen för att kunna besvara forskningsfrågan. Däremot har 

vi valt att använda oss av IAS 17 samt det nya ED/2013/6 som grund för utformningen av 

våra typfall samtidigt som de är sammaflätade med våra forskningsfrågor. Vi stödjer det 

resonemanget på vad Denscombe (2004, s. 124) menar med att forskaren ska kunna påvisa en 

validitet kring analysen. 

 

För att läsaren ska få en garanti att forskningen inte består av dålig data och felaktiga 

tolkningar, behöver datainsamlingen vara verklig, autentisk och relevant (Denscombe 2004, s. 

124). Utefter vår målsättning kunde vi sedan utforma vår studie på ett sätt som är 

lättöverskådligt för läsaren. Vi tillhandahåller information på ett sådant sätt att det är lätt för 

läsaren att säkerställa studiens resultat. Det gör vi bland annat genom att ange vilka remissvar 

vi inriktat oss på. Detta på grund av att Denscombe (2010, s. 147) argumenterar för att 

validiteten styrks om det finns möjlighet för läsaren att verifiera insamlade data. 
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Wallén (1996, s. 65) och Bell (2006, s. 117) lyfter fram vikten av att det som ska mätas också 

mäts. Halvorsen (1992, s. 41) menar samtidigt att det ligger en utmaning i att hitta 

information som är relevant för frågeställningen. Utefter vår frågeställning har samlat in 

relevant data genom att rikta in oss på remissvaren från revisionsbyråerna. Framför allt på 

grund av de är mest relevanta utefter vårt syfte med studien och därför påstår vi att det vi ville 

studera också blev studerat. 

 

I och med att vi har utgått från de inkomna remissvaren angående ED/2013/6, har vi följt vad 

Ejvegård (2009, s. 72) menar med att det föreligger ett färskhetskrav och att det är bättre att 

utgå från en nyare källa än en äldre.  Vi vill med vår studie påvisa de eventuella effekter som 

kan uppkamma genom antagandet av en ny redovisningsstandard gällande leasing och då 

finner vi ingen i mening att titta på tidigare standarder. 

2.5 Källkritik 

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 17) ska en vetenskaplig studie vara sakligt på så vis att de data och 

information som inhämtas för studien ska vara sanna och riktiga. Det är upp till oss som 

forskare att ställa oss kritiska till den information vi inhämtar till studien. Thurén (2005, s. 9) 

fortsätter med att källkritiken ska riktas mot bedömningen av källans trovärdighet. Segesten 

(2012, s. 54) menar att de källor som används i en studie behöver en kritisk bedömning utifrån 

den information som framkommer. Där vi väljer att följa Höst, Regnell och Runesons (2006, 

s. 61) tankar om att visa vilka källor vi använder för att skapa en trovärdig studie i 

vetenskaplig anda och där god etik är vår ledstjärna. 

2.5.1 Vetenskapliga publiceringar 

 

För att få tag i den senaste informationen som är relevant för vår studie har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar, enligt, Segesten (2012, s. 47), publiceras antingen på 

internet eller i pappersform och ska ha utformats efter bestämda regler samt vissa krav ska 

uppfyllas. Höst, Regnell och Runeson (2006, s. 61) förklarar att peer-reviewing är en 

omfattande vetenskaplig granskningsprocess som alla artiklar genomgår för att garantera att 

artikeln håller en hög vetenskaplig kvalitet. Då vi har sökt fram våra artiklar, alla 

internetbaserade, i Summon har vi avgränsat vår sökning till artiklar som är vetenskapliga och 

att dessa är peer-reviewed. Höst, Regnell och Runeson (2006, s. 60) menar på att kritiskt 

granska källor utefter deras trovärdighet och relevans är viktigt för att säkerställa att innehållet 

är vetenskapligt framtaget. Genom vår sökning i Summon anser vi därför att vi kunnat 

säkerställa trovärdigheten i artiklarna vi använt oss av. 

 

Segesten (2012, s. 49) påtalar att doktorsavhandlingar är också en vetenskaplig publikation 

som genomgår kvalitetsgranskningar flertalet gånger under skrivtiden. Vi anser därför att 

avhandlingar också utgör en användbar och trovärdig källa för utvecklandet av vår studie. 

2.5.2 Litterära verk 

 

Segesten (2012, s. 50) samt Höst, Regnell och Runeson (2006, ss. 66-67) lyfter fram litterära 

verk som en användbar källa för studien trots att verken inte genomgår samma vetenskapliga 

granskning som en vetenskaplig artikel. Segesten (2012, s. 50) påtalar att det finns vissa risker 

med att använda litterära verk som källa för studien. Höst, Regnell och Runeson (2006, ss. 66-

67) stödjer resonemanget och fyller på med vikten av att säkerställa källans trovärdighet och 

relevans för studien. Segesten (2012, s. 50) menar att man ska vara medveten om att det är 
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författarens val som styr utformning och innehållet i de litterära verken. De tillfällen litterära 

verk används i utbildningssyfte innefattar det att texten är pedagogiskt författad (Segesten 

2012, s.50). Det leder till att de litterära verkens innehåll styrs utefter kunskapen författaren 

besitter och det kan också finnas en begränsning i författarens pedagogiska färdigheter 

(Segesten 2012, s.50). 

 

Vid de tillfällen vi har använt oss av litterära verk, utöver de metodböcker vi använt, är det för 

att påvisa vad vi uppfattar som allmänkunskap inom ekonomiområdet. Denna kunskap finns 

tillgänglig på flertalet webbsidor som alla har en gemensam nämnare – redovisning. 

2.5.3 Offentliga dokument 

 

Segesten genom friberg (2012, s. 51) förklarar att allt från lagar och författningar till 

publikationer från myndigheter och organisationer utgör offentliga dokument. Det är IASB 

som ligger bakom de offentliga dokument vi har använt oss av för att utforma vår studie. 

Dessa dokument består av IAS 17 och ED/2013/6. Visserligen är remissvaren författade av 

intressenter till ED/2013/6 men likväl offentliga dokument som finns att tillgå på IASBs 

hemsida. Vi anser därför att källan bakom de offentliga dokument vi har använt oss av är 

trovärdiga för vår studie. 

2.5.4 Webbplatser 

 

Höst, Regnell & Runeson (2006, s. 66) påtalar att det krävs en viss försiktighet vid 

informationsinsamling från webbkällor. Segesten (2012, s. 52) menar att det är på grund av att 

information på webbsidor många gånger kan sakna upphovsuppgifter.  

 

Vi har använt oss av FAR online och IASBs hemsidor vilka är accepterade både nationellt och 

internationellt med tanke på hur viktiga de är för utformningen av finansiella rapporter. Vi 

anser därför att de är trovärdiga webbsidor som vi kunnat hämta data och information ifrån. 

Övrig användbar information vi fick fram från olika webbsidor fick vi istället förankra i 

vetenskapliga artiklar eller litterära verk för att fortsatt ha trovärdiga källor för vår studie. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning  

 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva centrala delar som är viktiga för att kunna bilda sig 

en förståelse av det studerade området. Vissa delar av detta kapitel kommer ligga till grund 

för den analys som vi gör i kapitel 4. Kapitlet inleds med en beskrivning av IASBs arbete i 

utvecklandet av gemensamma redovisningsstandarder. Kapitlet fortsätter sedan med en 

beskrivning av hur leasingavtal redovisas med nuvarande standard, IAS 17. Detta kommer 

sedan ligga till grund för våra typfall i kapitel 4. 

3.2 IASB 

 

IASB är det standardsättande organet inom IFRS Foundation. Deras huvudsyfte är att, i 

allmänhetens intresse, utveckla en gemensam uppsättning globala redovisningsstandarder som 

håller en hög kvalitet, är lättförståeliga samt är genomförbara. IASB består av en oberoende 

grupp experter, med varierande expertisområden för att skapa en så bra helhetsbild som 

möjligt (IFRS Foundation 2012, s. 5). 

 

I normgivningsprocessen strävar IASB efter en öppen och offentlig process. Detta leder till att 

samtliga möten som IASB har är offentliga och sänds på internet, samtidigt som de sparas på 

deras hemsida. Under normgivningsprocessen efterfrågar IASB remissvar och kommentarer 

från allmänheten och övriga intressenter runt om i världen på deras diskussionsunderlag och 

ED. IASB utvärderar sedan förslagen från intressenterna och vid behov implementerar de 

deras föreslagna ändringar och därigenom anpassar standardens utformning och innehåll 

(IFRS Foundation 2012, s. 6). 

 

Sedan 2005 ska alla börsnoterade bolag inom EU, tillämpa IASBs standarder i 

koncernredovisningen (Fülbier, Hitz & Sellhorn 2009, s. 458). Utvecklingen av nya 

standarder görs, med en på förhand bestämd process, där intressenter ges ett flertal 

möjligheter att uttrycka sina åsikter och synpunkter kring de normer som IASB har på sin 

agenda (Orens, Jorissen, Lybaert & Van Der Tas 2011, s. 212). IASBs utvecklingsprocess 

består av både offentliga formella samråd (t.ex. discussion papers och ED för kommentering) 

och informella samråd (såsom möten med styrelsemedlemmar) (Orens et al. 2011, s. 214). 

Processen för att utveckla en ny standard består av sex steg. Dessa sex steg är: 

 

1. Fastställande av dagordningen 

2. Planering av projektet 

3. Utveckla och publicera ett diskussionsunderlag 

4. Utveckla och publicera ett förslag på ny standard 

5. Utveckla och publicera standarden 

6. Efterarbete (IFRS Foundation 2012, ss. 7-12) 
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Figur 3.1 Hur IFRS Foundation utvecklar standarder. Källa: (IFRS Foundation & IASB, 2011, s. 5) 

IFRS Foundation (2012, ss. 7-8) förklarar att IASB har som huvudmål att kontinuerligt arbeta 

för att förbättra kvalitén på informationen i de finansiella rapporterna, som ligger till grund för 

företagens intressenter, både nuvarande och potentiella. IASB eftersträvar därmed att 

informationen i de finansiella rapporterna ska hålla högsta möjliga kvalitet för att 

intressenterna ska kunna fatta korrekta beslut angående företagens verksamhet. IASB 

utvärderar därför behovet, såväl som de potentiella fördelarna för användarna av de finansiella 

rapporterna med varje projekt, innan de påbörjar arbetet med projektet. Om IASB anser att 

projektet kommer att tillgodose det informationsbehov som finns, leder det fram till det första 

steget i processen, att fastställa agendan. Efter att IASB inkluderat ett projekt till sin agenda 

påbörjas steg två, projektplaneringen. Här måste IASB besluta om de ska genomföra projektet 

på egen hand, eller om de ska samarbeta med en annan normgivare. När beslutet har fattats 

upprättar IASB en projektgrupp som upprättar en plan för projektet.  

 

Efter att projektplanen har upprättats utfärdar, enligt IFRS Foundation (2012, s. 9) IASB 

vanligtvis ett diskussionsunderlag, för större projekt, detta är dock inget obligatoriskt moment 

i processen. Motiveringen till utfärdandet är att det ger IASB en möjlighet att förklara 

problemet och uppmana intressenter (exempelvis revisionsbyråer) att kommentera ämnet. 

Diskussionsunderlaget innefattar vanligtvis en ingående översikt av problemet, möjliga 

tillvägagångssätt för att lösa problemet, preliminära synpunkter från författarna, alternativt 

IASB, samt en inbjudan för läsarna att kommentera förslaget. Kommentarstiden är vanligtvis 

120 dagar, men det förekommer att tiden förlängs om det är ett omfattande projekt. När 
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kommentarerna kommit in, analyseras de och sammanställs av projektgruppen för att sedan 

överlämnas till IASB för bedömning. 

 

IFRS Foundation (2012, ss. 9-10) förklarar att publiceringen av ett ED, till skillnad från ett 

diskussionsunderlag, är ett obligatoriskt moment i den standardsättande processen. Till 

skillnad från ett diskussionsunderlag, innehåller ett ED alltid ett konkret förslag till en ny 

IFRS standard, alternativt en förändring av en befintlig standard. Utformningen av ett ED, 

börjar alltid med att IASB överväger problem som uppmärksammats i samband med 

undersökningar eller rekommendationer. Därefter diskuteras observationerna och arbetet med 

att utforma ett ED påbörjas. Ett ED innefattar alltid en inbjudan till allmänheten att 

kommentera förslaget. Här gäller samma tidsfrister som för diskussionsunderlaget. 

Projektgruppen samlar in, sammanställer och analyserar kommentarerna som lämnats. 

Materialet används sedan av IASB för att kunna förbättra förslaget. 

 

Det femte steget i standardprocessen, enligt IFRS Foundation (2012, ss. 10-11), för en IFRS 

börjar med att IASB granskar de inkomna kommentarerna på det utgivna ED. Eventuella 

ändringar av förslaget publiceras på IFRS Foundations hemsida. Det kan hända att IASB 

anser att förslaget behöver förbättras ytterligare och då har de möjligheten att publicera ett 

reviderat ED (revised exposure draft). Även detta förslag får allmänheten möjligheten att 

kommentera. När IASB närmar sig ett beslut att utfärda en ny IFRS, eller större förändring av 

en befintlig, gör de en sammanställning av projektet och de inkomna kommentarerna. 

Parallellt med detta förbereder IASB en analys av de sannolika effekterna och kostnaderna för 

verkställandet av standarden. När samtliga komplikationer har behandlats, röstar 

medlemmarna i IASB om den nya IFRS standarden, eller förändringen av en befintlig 

standard, ska publiceras eller inte. Om standarden röstas igenom, antas den nya IFRS 

standarden, alternativt förändringen. Detta följs i sin tur av en publicering av en 

sammanställning av projektet och de inkomna kommentarerna, samt analysen av effekterna 

förslaget förmodligen medför. 

 

Det sista steget i normgivningsprocessen förklarar IFRS Foundation (2012, s. 12) är det som 

uppkommer efter att en IFRS har utfärdats. Det består av att IASBs medlemmar håller möten 

med intressenter och andra standardsättare, för att diskutera oförutsedda komplikationer i den 

praktiska implementeringen av standarden samt potentiella konsekvenser som uppkommit. 

IASB genomför alltid en granskning efter införandet av alla nya IFRS, eller större 

förändringar av befintliga IFRS. Detta utförs vanligtvis två år efter att standarden har 

implementerats och blivit obligatorisk för användarna.  Granskningarna är generellt sätt 

begränsade till viktiga frågor som identifierats som kontroversiella under utvecklingen av 

standarden, oförutsedda kostnader samt problem som uppstått efter implementeringen. 

Granskningen kan resultera i att IASB lägger till nya projekt på sin agenda. 

3.3 IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 

 

Många företag världen över upprättar och utformar finansiella rapporter. Dessa rapporter 

anses vara likvärdiga men kan skilja sig mellan länderna på grund av olika sociala, 

ekonomiska och legala faktorer. Med grund i dessa faktorer används flera olika definitioner 

av de finansiella rapporternas huvudgrupper, såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter 

och kostnader. IASB strävar efter att minska dessa skillnader genom deras arbete med en 

harmonisering av de bestämmelser, redovisningsstandarder och metoder som används vid 

upprättandet av finansiella rapporter (IASB Föreställningsram 2001, Förord). IASBs 

föreställningsram behandlar begrepp och grundprinciper som används vid utformningen av 
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dessa rapporter. Syftet med IASBs föreställningsram är att vägleda IASBs styrelse i arbetet 

med att utforma nya och omarbeta gamla standarder men även i deras arbete mot en 

harmonisering av redovisningsreglering, standarder och metoder. Ytterligare ett syfte med 

IASBs föreställningsram är att vägleda revisorer och användare av finansiella rapporter i 

bedömningen om rapporten är upprättad enligt IAS/IFRS samt för att underlätta vid 

tolkningen av rapporten (IASB Föreställningsram 2001, p. 1). Innehållet i IASBs 

föreställningsram är inte överordnat innehållet i enskilda standarder (IASB Föreställningsram 

2001, p. 2). FASB och IASB har tillsammans inlett ett projekt för att bygga grunden för den 

finansiella rapporteringen genom att revidera den befintliga föreställningsramen (Gore & 

Zimmerman 2007, s. 30). En gemensam föreställningsram är en nödvändig förutsättning för 

gemensamma standarder. Målet med projektet är att ta bort skillnaderna mellan de två 

föreställningsramarna och att göra förbättringar där det behövs (Whittington 2008, s. 498). 

Den reviderade föreställningsramen kommer att ligga till grund för framtida finansiella 

redovisningsstandarder för decennier framöver (Gore & Zimmerman 2007, s. 34). Projektet är 

indelat i olika faser. När ett kapitel är omarbetat ersätts de relevanta punkterna i nuvarande 

föreställningsram från år 1989. 

3.4 IAS 17 Leasingavtal 

 

Syftet med IAS 17 är att föreskriva hur redovisning av leasingavtal (både finansiella och 

operationella) ska gå till för leasingtagare och leasinggivare (IAS 17 p. 1). 

 

Standarden som framgår genom IAS 17 (p. 8) gäller för samtliga leasingavtal, med undantag 

för leasingavtal som avser mineraler, olja, naturgas och liknande regenererande resurser, samt 

licensavtal för exempelvis filmer. Ett leasingavtal kan klassificeras som antingen finansiellt 

eller operationellt. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att samtliga 

ekonomiska fördelar och risker som hänförs till ägandet av den leasade tillgången övergår 

från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett leasingavtal klassificeras som operationellt om 

dessa kriterier inte uppfylls. Klassificeringen sker alltid i samband med avtalets påbörjan (IAS 

17 p. 8). 

 

I bedömningen av hur leasingavtalet ska klassificeras betraktas avtalets ur dess ekonomiska 

innebörd och inte dess civilrättsliga form (IAS 17 p. 10). Situationer som vanligtvis leder till 

att leasingavtalet klassificeras som finansiellt är enligt IAS 17 p. 10 a-e: 

 

a) Äganderätten av tillgången överförs till leasingtagaren när avtalstiden är slut, 

b) Leasingtagaren har rättigheten att köpa den leasade tillgången till ett pris som markant 

understiger det förväntade verkliga värdet, att det redan vid leasingavtalets ingående förefaller 

sannolikt att rättigheten kommer att utnyttjas, 

c) Leasingperioden omfattar större delen av den leasade tillgångens ekonomiska livslängd, 

även om äganderätten inte övergår, 

d) Vid leasingavtalets ingående uppgår nuvärdet av de minimala leasingbetalningarna 

väsentligen till hela tillgångens verkliga värde, och 

e) Leasingtillgången är av så speciell karaktär att endast leasingtagaren kan använda den utan 

att väsentliga ändringar görs. 
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3.4.1 Det finansiella leasingavtalets konstruktion 

 

I IAS 17 p. 21-22 argumenteras det för att leasingavtal ska redovisas enligt deras ekonomiska 

innebörd och inte dess civilrättsliga. Detta innebär att den som juridiskt äger tillgången, 

behöver inte nödvändigtvis vara den som ekonomiska äger den. Eftersom; ”Den ekonomiska 

innebörden av ett finansiellt leasingavtal är emellertid att de ekonomiska risker och fördelar 

som förknippas med ägandet av objektet under större delen av dess ekonomiska livslängd 

överförs från leasegivaren till leasetagaren.” (IAS 17 p. 21) 

 

Johansson (2010, s. 368) argumenterar vidare att om leasingavtalen inte redovisas blir 

tillgångarna och skulderna undervärderade och nyckeltalen blir missvisande. Då skulderna 

blir undervärderade i balansräkningen innebär detta att även den finansiella risk som 

leasingtagaren utsätts för, i samband med leasingavtalet, blir undervärderad (IAS 17, p. 22).  

 

En förenklad balansräkning visar leasinggivarens och leasingtagarens redovisning 

tillgångarna och skulderna som uppkommer genom leasingavtalet. Leasingtagaren köper en 

maskin den 1 januari 2015 till ett anskaffningsvärde på 5 000 tkr. Den ekonomiska 

livslängden på maskinen är 10 år och leasingtagaren betalar årligen en ränta, som utgör 20 

procent, och amortering till leasinggivaren den 31 december. 

 

Leasinggivarens balansräkning 

Fordran 5 000 Skuld 5 000 

 

Leasingtagarens balansräkning 

Leasingtillgång 5 000 Leasingåtagande 5 000 
Figur 3.2 Konstruktionen av det finansiella leasingavtalet. Källa: (Johansson 2010, s. 362) 

3.4.1.1 Leasingtagarens balansräkning då redovisning sker enligt reglerna för 
operationella leasingavtal. 

 

Balansräkning den 31/12 år 1 

Tillgångar  Eget kapital 5 000 

Maskiner  Skulder  

Kassa 5 000   

 5 000  5 000 
Tabell 3.1 Leasingtagarens balansräkning vid operationellt leasingavtal. Källa: (Johansson 2010, s. 368) 

3.4.1.2 Leasingtagarens balansräkning då redovisningen sker enligt reglerna 
för finansiella leasingavtal 

 

Balansräkning den 31/12 år 1 

Tillgångar  Eget kapital 5 000 

Leasade tillgångar 5 000 Skulder 5 000 

Kassa 5 000   

 10 000  10 000 
Tabell 3.2 Leasingtagarens balansräkning vid finansiellt leasingavtal. Källa: (Johansson 2010, s. 368) 
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Johansson (2010, s. 368) förklarar att soliditeten utgör 100 procent (eget kapital/totala 

tillgångar = 5 000/5 000) då leasingtagaren redovisar enligt operationell leasing (tabell 3.1). 

Om leasingtagaren däremot redovisar som ett finansiellt leasingavtal (tabell 3.2) utgör 

soliditeten 50 procent (5 000/10 000). Utefter valet av redovisningssätt kommer även 

nyckeltalen om räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, skuldränta och 

skuldsättningsgraden påverkas (Johansson 2010, s. 368). Johansson (2010, s. 369) menar att 

jämförelsen underlättas då de ekonomiska effekterna av finansiell leasing framgår i företagens 

finansiella rapporter. 

3.4.2 Leasingtagarens redovisning av leasingavtal 

3.4.2.1 Finansiella leasingavtal 

 

I finansiella leasingavtal ska leasingtagaren vid ingåendet av leasingavtalet redovisa en 

tillgång såväl som en skuld, som uppgår till det lägre av den leasade tillgångens verkliga 

värde och nuvärdet av de minimala leasinginbetalningarna (IAS 17 p. 20). Leasing-

inbetalningarna ska fördelas mellan ränteavgiften och amortering av leasingskulden, detta 

fortlöper med en konstant månadskostnad, en annuitet (IAS 17 p. 25). 

 

Ett finansiellt leasingavtal resulterar därmed i både avskrivningar och räntekostnader. Dessa 

poster ska under varje period redovisas i rapporten över totalresultatet. Periodens 

avskrivningar beräknas enligt reglerna i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 38 

Immateriella tillgångar. Den leasade tillgången ska skrivas av till fullo under den kortare av 

leasingperioden och tillgångens ekonomiska livslängd, om det inte med säkerhet går att 

fastställa att äganderätten av tillgången kommer att övergå till leasingtagaren vid 

leasingperiodens slut (IAS 17 p. 27). Vid nedskrivningar av leasade tillgångar ska företag 

tillämpa reglerna i IAS 36 Nedskrivningar (IAS 17 p. 30). 

3.4.2.2 Operationella leasingavtal 

 

Om leasingavtalet klassificeras som operationellt behåller leasinggivaren de väsentliga 

fördelarna och riskerna hänförliga till den leasade tillgången (McGregor 1996, s. 3). Vid 

operationella leasingavtal ska leasingavgiften kostnadsföras linjärt över leasingperioden, om 

det inte finns något annat sätt som bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över 

perioden (IAS 17 p. 33). För ett operationellt leasingavtal redovisar inte leasingtagaren den 

leasade tillgången i rapporter över finansiell ställning, istället redovisar de endast de 

leasingavgifter som ska betalas (Biondi et al. 2011, s. 862). Detta leder till att leasingtagaren 

inte redovisar leasingtransaktionen i rapporterna, därmed blir tillgångarna och skulderna 

undervärderade, vilket leder till att de finansiella nyckeltalen blir missvisande (IAS 17 p. 22). 

3.4.3 Leasinggivarens redovisning av leasingavtal 

3.4.3.1 Finansiella leasingavtal 

 

I ett finansiellt leasingavtal ska leasinggivaren redovisa tillgången som en fordran i sin rapport 

över finansiell ställning. Beloppet ska motsvara nettoinvesteringen som avtalsparterna 

kommit överens om i leasingavtalet (IAS 17 p. 36). De leasinginbetalningar som leasing-

givaren erhåller från leasingtagaren ska redovisas som betalning av fordran, respektive som 

finansiell intäkt (IAS 17 p. 37). Den finansiella intäkten avser ränta som leasinggivaren 

erhåller för att tillhandahålla investeringen och tjänsten (IAS 17 p. 38). Den finansiella 
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intäkten ska leasinggivaren fördela linjärt över leasingperioden, såvida det inte finns ett annat 

systematiskt tillvägagångssätt som bättre återspeglar situationen (IAS 17 p. 40). 

3.4.3.2 Operationella leasingavtal 

 

Leasinggivare ska redovisa tillgångar för vilka operationella leasingavtal har ingåtts, i deras 

rapporter över finansiell ställning, i enlighet med tillgångens karaktär (IAS 17 p. 49).  De 

erhållna leasingavgifterna ska periodiseras och intäktsredovisas linjärt över leasingperioden, 

om ingen annan metod bättre avspeglar situationen (IAS 17 p. 50). Övriga kostnader kopplade 

till leasingintäkterna ska redovisas när de uppstår (IAS 17 p. 51). De direkta kostnaderna som 

uppkommer i samband med leasingavtalets ingående ska inkluderas i det redovisade värdet 

för tillgången. Dessa utgifter ska sedan kostnadsföras enligt samma princip som 

leasingintäkten (IAS 17 p. 52). Leasinggivaren genomför avskrivningar på de leasade till-

gångarna enligt samma principer som denne skriver av liknande tillgångar och beräknar 

avskrivningarna enligt IAS 36 och IAS 38 (IAS 17 p. 53). För att pröva om en tillgång 

behöver skrivas ned ska företaget tillämpa IAS 36 (IAS 17 p. 54). 

3.5 Förslaget avseende ED/2013/6 

3.5.1 Leasingtagaren 

 

Det nya ED/2013/6 föreslår att samtliga tillgångar och skulder som uppstår till följd av ett 

leasingavtal, med en löptid över minst tolv månader, ska redovisas i rapporterna över 

finansiell ställning. En leasingtagare ska nu redovisa en skyldighet att betala leasingavgiften, 

samtidigt som leasingtagaren redovisar en rättighet att använda den leasade tillgången (IFRS 

2013, s. 6). Kostnader och utgifter hänförliga till leasingavtalet för leasingtagaren kommer att 

beräknas och redovisas baserat på om leasingtagaren förväntas använda mer än en obetydlig 

andel av den underliggande tillgångens ekonomiska fördelar. I praktiken innefattar det här i 

stort sett samtliga tillgångar. Detta innebär att leasingtagaren kommer att klassificera avtalet 

som Typ A leasing, vilket leder till att leasingtagaren redovisar en rättighet att använda 

tillgången samt en leasingskuld. Tillgången och skulden kommer ursprungligen att värderas 

till nuvärdet av leasinginbetalningarna. Utöver detta ska leasingtagaren dessutom redovisa 

upplösningen av diskonteringen av leasingskulden där räntan separeras från amorteringen av 

tillgången enligt rättighetsmodellen (IFRS 2013, s. 6) 

 

Typ B leasing innefattar de flesta tillgångar i form av egendom, såsom mark och byggnader. 

För dessa ska leasingtagaren redovisa en rättighet att använda tillgången och en leasingskuld, 

som ursprungligen värderas till nuvärdet av leasinginbetalningarna. Samt redovisa en enskild 

leasingkostnad som kombinerar upplösningen av diskonteringen av leasingskulden med 

amorteringen för rättighetstillgången, på en linjär avskrivningsbasis (IFRS 2013, s. 6). 

3.5.2 Leasinggivaren 

 

I likhet med leasingtagaren kommer leasinggivarens redovisning av leasingavtalet att 

påverkas beroende på om leasingtagaren förväntas använda mer än en obetydlig andel av den 

underliggande tillgångens ekonomiska fördelar. Även här förekommer samma klassificering 

av leasingtillgångarna. För Typ A ska leasinggivaren skriva av den underliggande tillgången 

och redovisa rättigheten att ta emot avbetalningar på den leasade tillgången, samt redovisa det 

återstående värdet på tillgången (vilket representerar de rättigheter leasinggivaren behåller 

avseende den underliggande tillgången). Utöver detta ska leasinggivaren redovisa upp-
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lösningen av diskonteringen av både leasinginbetalningarna såväl som den återstående 

tillgången, som ränta över leasingperioden. Avslutningsvis ska leasinggivaren redovisa all 

vinst hänförlig till leasingavtalet sedan dess ingående (IFRS 2013, s. 6). 

 

För de flesta leasingavtal som gäller fastigheter skulle en leasinggivare klassificera leasing-

avtalet som Typ B leasing, vilket innebär redovisningen sker liknande den som gäller för 

operationella avtal leasingavtal idag. Leasinggivaren fortsätter att redovisa den underliggande 

tillgången och redovisar leasingintäkterna över leasingperioden, vanligtvis på linjär basis 

(IFRS 2013, s. 7). 

 

När tillgångar och skulder som uppstått genom ett leasingavtal ska mätas kommer en 

leasingtagare och leasinggivare exkludera de mest rörliga leasingbetalningarna. Istället 

kommer leasingtagaren och leasinggivaren inkludera betalningar i de perioder det är 

ekonomiskt gynnsamt för leasingtagaren att utöva valmöjligheten att förlänga 

leasingperioden, eller välja att låta bli att avsluta leasingperioden när denna löper ut. (IFRS 

2013, s. 7) 

 

För leasing med längsta möjliga avtalstid (inklusive valmöjligheten att förlänga eller avsluta) 

på 12 månader, tillåts leasingtagaren och leasinggivaren att välja redovisningspolicy, genom 

klassificering av underliggande tillgångar, för att tillämpa förenklade krav som är liknande det 

sätt operationella leasingavtal redovisas idag (IFRS 2013, s. 7). 

3.6 Jämförelse mellan IFRS och US GAAPs leasingklassificering 

 

Både IFRS och US GAAP tillåter att leasing kan klassificeras på två olika sätt (Shamrock 

2012, s. 59). Vid klassificeringen tillämpar US GAAP tydliga riktlinjer genom bright-lines 

som bestämmer huruvida ett leasingavtal ska klassificeras som finansiellt eller operationellt 

(Shamrock 2012, s. 60). IAS 17 innehåller inte de bright-lines som innefattas i US GAAP 

(Shamrock 2012, ss. 60-61). Istället baserar klassificeringen endast efter värderingen av de 

risker och fördelar som överförs och som är förknippade med leasingavtalet. Det resulterar i 

olika klassificeringar trots att leasingavtalen är identiska (Shamrock 2012, s. 67).  

 

IFRS bedömningar baseras på huruvida riskerna och fördelarna associerade med äganderätten 

av den leasade tillgången överförs till leasingtagaren eller inte (Shamrock 2012, s. 60). Ett 

finansiellt leasingavtal kräver att företagen tar upp en tillgång respektive en skuld i de 

finansiella rapporterna för att påvisa effekterna som leasingavtalet medför. Detta är dock inte 

fallet med operationella leasingavtal (Shamrock 2012, s. 59). En annan aspekt av finansiell 

rapportering är att den ska reflektera den finansiella inverkan som uppstår genom ledningens 

beslut (Shamrock 2012, s. 59).  

 

Shamrock (2012, s. 59) förklarar att genom det första ED som utkom 2011 ville IASB och 

FASB sammanstråla leasingredovisningen. IASB och IFRS vill att företagen ska ta upp 

leasingtillgången i balansräkningen oavsett villkoren i leasingavtalet. Det leder till att 

operationell leasing upphör som alternativ redovisningsmöjlighet. Vilket innebär att 

leasingtagaren tar upp tillgången genom användarrättigheten som uppstår samt en skuld 

genom leasingåtagandet (Shamrock 2012, s. 59).Beroende på hur leasingavtalet klassificeras 

ska det i slutändan kunna användas för att jämföra företagen emellan. Jämförbarheten mellan 

redovisningsperioder ska också hjälpa till att ligga till grund för företagens finansiella 

ställning och prestationer oberoende hur företagen väljer att finansiera sin verksamhet 

(Shamrock 2012, s. 60). 
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3.7 Nyckeltal 

 

Fördelen med att använda sig av nyckeltal för ekonomisk styrning ger möjligheten till att; 

”identifiera, tolka samt avsiktligt påverka en verksamhet mot uppsatta ekonomiska mål” (Bas 

nyckeltal 2010, s. 12). Företagen kan använda sig av nyckeltalen för att uppfatta förändringar 

i både ti och den miljö som omsluter företaget. Det är skillnad på ett tjänsteföretag med tio 

anställda jämfört med en industri som har tusentals anställda. Då krävs det en annan sort 

styrning och val av nyckeltal utformas efter företagets förutsättningar. Nyckeltalen underlättar 

för identifiering, beskrivning samtidigt som de analyserar effekten kring omständigheterna för 

att anpassa den fortsatta styrningen. Alla förändringar som påverkar ett företag, antingen det 

är oväntade uppsägningar eller ändrade förutsättningar för finansiering, underlättas genom att 

nyckeltalen hjälper till att korta ner responstiden.  Det ger en möjlighet för företaget att göra 

de förändringar som krävs i ett tidigt skede. Följden blir att det kommer krävas mindre 

resurser för att omstrukturera samtidigt som det ökar möjligheten till att kunna utnyttja 

omständigheterna till egen fördel (BAS Nyckeltal 2010, s. 12). 

 

Nyckeltalen används som ett relationstal som genom en siffra uttrycker förhållandet mellan 

flera andra värden. För att kunna bedöma företagets styrkor och svagheter samt 

utvecklingsmöjligheter hjälper nyckeltalen till att beskriva och ge en överblick av företagets 

ekonomiska ställning. För att kunna förlita sig på informationen som nyckeltalen ger krävs 

också en tillförlitlig redovisning. Det innebär att om redovisningsvärdet är lågt resulterar det i 

att nyckeltalen inte blir användbara i analysen. Nyckeltalen är en viktig del i hur företaget 

kommunicerar, både internt och med dess externa intressenter (BAS Nyckeltal 2010, s.13). 

3.7.1 RT - Räntabilitet på totalt kapital 

 

Räntabilitet på totalt kapital beräknas som summan avföretagets rörelseresultat plus de 

finansiella intäkter som uppstår under redovisningsperioden. Det är företagets ledning som 

ansvarar för det totala kapitalet och har till uppgift att förvalta för att skapa ett 

kapitalöverskott. Då räntabiliteten på totalt kapital innefattar allt kapital och närapå alla 

händelser i resultaträkningen uppfatta det som ett av de allra viktigaste nyckeltalen. 

Nyckeltalet fokuserar på förvaltningen av tillgångarna och därför framgår inte hur företaget 

finansiering (BAS Nyckeltal 2010, s. 24). 

 

Räntabilitet på totalt kapital: Rörelseresultatet plus finansiella intäkter 

 Totala tillgångar 

3.7.2 RS - Skuldränta 

 

Kallas också för genomsnittlig låneränta och visar sambandet mellan företagets finansiella 

kostnader och dess totala skulder (Johansson & Runesten 2005, s. 30) 

 

Skuldränta:  Finansiella kostnader 

 Totala skulder 
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3.7.3 S/E - Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är jämfört med det justerade egna kapitalet 

(Johansson & Runesten 2005, s. 32). 

 

Skuldsättningsgrad:  Skulder + skatt på obeskattade reserver 

 Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt 

3.7.4 RE - Räntabilitet på eget kapital 

 

Vid mätningen av räntabilitet på eget kapital ställs företagets nettoresultat mot företagets 

justerade egna kapital. I beräkningen tas hänsyn till de obeskattade reserverna genom att 

beräkna att 78 procent av dessa tillfaller företaget medan 22 procent ska betalas i forma av en 

skatteskuld (BAS Nyckeltal, 2010, s. 22). 

 

Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat (Resultat efter finansiella poster) 

 Justerat eget kapital 

 

Ägarna i ett företag tillför kapital i uppstarten för att kunna få avkastning på sitt investerade 

kapital. På grund av att ersättningen för investerat kapital är den vinst som uppstår, efter att 

alla företagets kostnader är betalda, som utgår till ägarna så är det resultatet efter finansiella 

poster som ska tas i beaktning. Detta på grund av att alla kostnader som är förknippade med 

verksamheten är avdragna. Efter dessa poster påverkas resultatet av bland annat 

bokslutsdispositioner, dessa ingår inte i räntabiliteten på eget kapital eftersom det är det 

normala överskottet som ska belysas (BAS Nyckeltal 2010, s. 22). 

 

Detta nyckeltal är av intresse för företagets finansiärer då det påvisar hur fort ett företag kan 

bygga upp det egna kapitalet. Det ligger i finansiärernas intresse att minimiera risken för sina 

investeringar så genom att se till räntabiliteten på eget kapital får de en uppfattning om hur 

stabil verksamheten är och om de kan stå emot framtida förluster (BAS Nyckeltal 2010, s. 

23). 

3.7.5 Hävstångsformeln 

 

Hävstångsformeln visar hur sambandet mellan räntabiliteten på totalt kapital (RT), skuldränta 

(RS) och skuldsättningsgrad (S/E) resulterar i räntabilitet på eget kapital (RE). 

Skuldsättningsgraden fungerar som en hävstång där den multiplicerar summan av totalt 

kapital minus skuldräntan. Om räntabiliteten på totalt kapital skulle vara större än skuldräntan 

får en hög skuldsättningsgrad en positiv påverkan. Om fallet är det omvända, att skuldräntan 

skulle överstiga räntabiliteten på totalt kapital för det en negativ effekt. Därmed innefattar det 

en stor risk att ha en hög skuldsättningsgrad (Johansson & Runesten 2005, ss. 30-33). 

 

Hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E 

3.7.6 Soliditet 

 

Soliditet är ju ett mått på eget kapital i förhållande till skulderna. När soliditeten beräknas 

används justerat eget kapital, vilket innebär det egna kapitalet inklusive den del av de 

obeskattade reserverna som utgör eget kapital. Vid nuvarande skattesats 22 procent kommer 
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78 procent av de obeskattade reserverna att bli eget kapital när de återförs, och denna del ska 

därför ingå i det egna kapitalet (BAS Nyckeltal 2010, s. 34). 

 

En hög soliditet innebär att företaget har låg skulder i förhållande till det egna kapitalet. 

Soliditet är även ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga. Den långsiktiga 

finansieringen av ett företags tillgångar påverkan verksamheten på flera olika sätt. Om 

företaget exempelvis har höga skulder i förhållande till eget kapital, kan det leda till att 

företaget har höga räntekostnader, vilket minskar lönsamheten för företaget. Utöver detta 

kommer dessutom ränta och amorteringar att påverka företagets likviditet negativt, vilket 

sätter press på företaget att prestera. Ett annat problem med hög belåningsgrad är att det kan 

försvåra för företaget att teckna nya lån, vilket kan försvåra för företaget att genomföra 

nödvändiga investeringar. En annan risk med att ha låg soliditet är att företagets förluster 

avräknas från det egna kapitalet och då kan man riskera att det egna kapitalet förbrukas (BAS 

Nyckeltal 2010, s. 34).  

 

Soliditet:  Justerat eget kapital 

 Totala tillgångar 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 

 

Inledningsvis i kapitlet ger vi en presentation av hur ett finansiellt leasingavtal är konstruerat. 

Därefter bygger vi på med hur ett finansiellt och operationellt leasingavtal redovisas av 

leasingtagaren. Siffrorna vi har använt oss av är uträknade för att passa in i vårt 

Exempelföretag som är genomgående i kapitlets typfall. Utefter Exempelföretagets 

räkenskaper kommer vi presentera våra nyckeltal som ligger till grund för en jämförelse av 

IAS 17 och ED/2013/6. Vi avslutar typfallen med en sammanfattande analys och därefter 

avslutar vi kapitel 4 med de eventuella skatteeffekter ED/2013/6 medför. 

4.2 Det finansiella leasingavtalets konstruktion.  

 

Enligt IAS 17 p. 20 ska leasingtagaren redovisa leasingtillgångar och skulder i 

balansräkningen. Dessa belopp redovisas inledningsvis till leasingobjektets verkliga värde, 

alternativt till nuvärdet av leasingavgifterna, om detta är lägre (IAS 17 p. 20; Johansson 2010, 

s. 362). Båda beloppen fastställs vid leasingavtalets ingående (IAS 17 p. 20). 

 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Lånebelopp 1/1 5 000 4 807 4 576 4 299 3 966 

Annuitet 1 193 1 193 1 193 1 193 1 193 

Ränta 1 000 961 915 860 793 

Amortering 193 231 277 333 399 

Lånebelopp 31/12 4 807 4 576 4 299 3 966 3 567 

 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

Lånebelopp 1/1 3 567 3 087 2 512 1 822 994 

Annuitet 1 193 1 193 1 193 1 193 1 193 

Ränta 713 617 502 364 199 

Amortering 479 575 690 828 994 

Lånebelopp 31/12 3 087 2 512 1 822 994 0 
Tabell 4.1 Det finansiella leasingavtalets konstruktion. Källa: (Johansson 2010, s. 363) 

Av tabell 4.1 framgår ett lika stort belopp i form av annuitet, 1193 tkr, betalas varje år över 

hela leasingperioden och att detta belopp består av ränta och amortering. 

4.3 Leasingtagarens redovisning av ett finansiellt leasingavtal 

 

Då leasingavtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal blir redovisningen den samma 

för leasingtagaren som om han hade köpt maskinen och lånefinansierat investeringen, se 

tabell X.2 (Johansson 2010, s. 363). 

 

LEASINGTAGARE      

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Räntekostnad -1 000 -961 -915 -860 -793 

Avskrivning -500 -500 -500 -500 -500 

Balansräkning      

Maskiner 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Ack. avskrivning -500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 

Skuld 4 807 4 576 4 299 3 966 3 567 
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Resultaträkning År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

Räntekostnad -713 -617 -502 -364 -199 

Avskrivning -500 -500 -500 -500 -500 

Balansräkning      

Maskiner 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Ack. avskrivning -3 000 -3 500 -4 000 -4 500 -5 000 

Skuld 3 087 2 512 1 822 994 0 
Tabell 4.2 Leasingtagarens redovisning av ett finansiellt leasingavtal. 

 

Källa: (Johansson 2010, s. 364) 

 

I balansräkningen går det att utläsa den finansiella risk som företagen utsätts för i samband 

med leasingavtalet, då redovisningen blir likadan som om företaget köpt tillgången och 

finansierat det med hjälp av lån Johansson (2010, s. 364). ED/2103/6 skiftar det 

redovisningsmässiga ägandet av tillgången från ett juridiskt ägandebegrepp till ekonomiskt 

kontraktsbaserat ägande. Leasingtagaren redovisar sedan avskrivningar på rättigheten att 

använda leasingtillgången. Leasingavgifterna delas upp i räntekostnader och en amortering av 

leasingåtagandet. Detta överensstämmer med ett finansiellt leasingavtal i enlighet med IAS 

17, vilket Johansson (2010, s. 364) förklarar som att redovisningen sker enligt substance over 

form.  

4.4 Leasingtagarens redovisning av ett operationellt leasingavtal 

 

I IAS 17 p. 8 framgår det att i ett leasingavtal där samtliga fördelar och risker, i all 

väsentlighet, inte övergår till leasingtagaren, ska klassificeras som ett operationellt 

leasingavtal. Ett operationellt leasingavtal får för leasingtagaren följande utseende (Johansson, 

s. 366). Vi har för enkelhetens skull valt att använda samma leasingtillgång som tidigare vid 

utformningen av exemplet. 

 

LEASINGTAGARE      

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Leasingavgift -1 193 -1 193 -1 193 -1 193 -1 193 

Balansräkning      

LEASINGTAGARE      

Resultaträkning År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Leasingavgift -1 193 -1 193 -1 193 -1 193 -1 193 

Balansräkning      
Tabell 4.3 Leasingtagarens redovisning av ett operationellt leasingavtal.  Källa: (Johansson 2010, s. 366) 

Johansson (2010) fortsätter på sidan 367; Leasingtagaren får vid redovisning enligt reglerna 

för en operationell leasing avdrag för ränta och amortering via leasingavgiften. Redovisningen 

av finansiella leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal, innebär att avdrag kan 

erhållas vid inkomsttaxeringen för ej avskrivningsbara objekt såsom mark och konst. 
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4.5 Typfall 1 

 

I vårt första typfall använder sig Exempelföretaget av operationellt leasingredovisning. Den 

nya standarden, ED/2013/6, har ännu inte antagits av IASB i första typfallet. De nyckeltal vi 

presenterar kommer sedan jämföras med hur Exempelföretagets finansiella ställning ser ut 

direkt efter att ED/2013/6 antagits. 

4.5.1 Exempelföretagets räkenskaper 31/12 2015 

 

För att vi ska kunna beräkna nyckeltalen, samt visa hur de påverkas genom antagandet av 

ED/2013/6, så har vi konstruerat ett Exempelföretag. Nedan presenteras en förenklad resultat- 

och balansräkning som kommer ligga till grund för typfallen i detta kapitel. För att lättare få 

en överblick kommer de poster som förändras att vara kursiverade.  

 

I typfall 1 använder sig Exempelföretaget av operationellt leasingavtal och därför ingår 

leasingkostnaden i övriga externa kostnader. Alla belopp som presenteras genom typfallen 

tkr. 

 

Resultaträkning 31/12 2015  Balansräkning 31/12 2015 

     

Nettoomsättning 13 537  Materiella  

Övriga rörelseintäkter -  – maskiner, inventarier 441 

Rörelsens intäkter 13 537  Anläggningstillgångar 441 
     

Råmaterial och handelsvaror -7 323  Varulager 1 943 

Övriga externa kostnader -2 101  Kundfordringar 2 812 

Personalkostnader -3 430  Övriga fordringar 172 

Rörelseresultat före avskrivning 683  Kortfristiga placeringar 3 454 

   Kassa och bank 8 526 

Avskrivning av materiella    Omsättningstillgångar 16 907 
anläggningstillgångar:     

– maskiner -191  Summa tillgångar 17 348 

Rörelseresultat 492    

   Aktiekapital 100 

Ränteintäkter 546  Reservfond 20 

Räntekostnader -243  Balanserad vinst 3 963 

Nettoresultat 795  Årets vinst 519 

(Resultat efter finansiella poster)   Eget kapital 4 602 
     

Bokslutsdispositioner -129  Obeskattade reserver 1 071 

Resultat före skatt 666    

   Övriga långfristiga skulder 2 009 

Skatt (22 %) -147  Långfristiga skulder 2 009 

Redovisat resultat 519    

   Leverantörsskulder 5 468 

   Övriga skulder 4 198 

   Kortfristiga skulder 9 666 
     

   S:a eget kapital och skulder 17 348 
Figur 4.1 exempelföretagets räkenskaper före ED/2013/6. 
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4.5.2 Nyckeltal för Exempelföretaget 31/12 2015 

 

När räkenskapsåret 2015 är avslutat räknar vi ut de nyckeltal som är aktuella för att få fram de 

värden som är aktuella att jämföra. När Exempelföretaget använder sig av operationell 

leasingredovisning kommer nyckeltalen få följande värden. 

4.5.2.1 Exempelföretagets räntabilitet på totalt kapital 

 

Räntabiliteten på totalt kapital (RT) beräknas genom att rörelseresultatet och ränteintäkterna 

jämför mot totala tillångarna. Det innebär att Exempelföretaget genererar en vinst på 6 

procent. 

 

Från Exempelföretaget: (492 + 546) 
= 6 %  

 17 348 

4.5.2.2 Exempelföretagets skuldränta 

 

Skuldräntan (RS) beräknas genom att ställa räntekostnaderna mot kortfristiga- och långfristiga 

skulder samt den del av obeskattade reserver som består av en skatteskuld. Beräkningen 

resulterar i att skuldräntan ligger på 2 procent.  

 

Från Exempelföretaget: 243 
= 2 %  

 (2 009 + 9 666 + 1071 * 22 %) 

 

Vi anser att det är en väldig låg räntekostnad Exempelföretaget betalar. Då de korta skulderna 

är en betydligt större post än de långfristiga skulderna tolkar vi det som att Exempelföretaget 

betalar leverantörsskulder och övriga skulder innan ränta faller ut. Utefter den tolkningen 

innebär det att de långfristiga skulderna ligger på en skuldränta på 11 procent. Dessa två 

beräkningar kommer vi jämföra mot räkenskaperna efter antagandet av ED/2013/6. Då blir 

det en annan påverkan av de långfristiga skulderna i och med att ett leasingåtagande ska 

redovisas.  

 

Från Exempelföretaget: 243 
= 11 %  

 (2 009 + 1071 * 22 %) 

4.5.2.3 Exempelföretagets skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden (S/E) beräknas genom Exempelföretagets totala skulder, inklusive 

skatteskulden i obeskattade reserver, delat med det egna kapitalet och den del som återstår av 

obeskattade reserver efter avdrag för skatt. Exempelföretagets skuldsättningsgrad ligger 

därefter på 2,2. Skuldsättningsgraden beskriver hur mycket skulder företaget har jämfört mot 

det egna kapitalet. I det här fallet har Exempelföretaget dubbelt så mycket skulder som eget 

kapital. Det som inte framgår nu är Exempelföretagets leasing då det klassas som 

operationellt. Hur det kommer påverka skuldsättningsgraden ser vi i typfall två när 

leasingåtagandet hamnar under långfristiga skulder. 

 

Från Exempelföretaget: 2 009 + 9 666 + (1071 * 22 %) 
= 2,2 ggr 

 4 602 + (1 071 * 78 %) 
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4.5.2.4 Räntabilitet på eget kapital 

 

Räntabiliteten på eget kapital (RE) visar företagets möjlighet till avkastning för ägarna. För att 

få fram Exempelföretagets avkastning används resultatet efter finansiella poster i jämförelse 

med det egna kapitalet. Innan ett eventuellt antagande av ED/2013/6 ligger ägarnas 

avkastning på investerat kapital på 14,6 procent. Vid beräkningen av räntabiliteten på eget 

kapital tas ingen hänsyn till företagets tillgångar eller skulder. Det innebär att när ED/2013/6 

är antaget i typfall två kommer räntabiliteten på eget kapital att vara oförändrad. 

 

Från Exempelföretaget: 795 
= 14,6 % 

 4 602 + (1 071 * 78 %) 

4.5.2.5 Hävstångsformeln 

 

 

Hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E 

Från Exempelföretaget: 6 + (6 – 2) * 2,2 = 14,6 %
2
 

4.5.2.6 Soliditet 

 

Från Exempelföretaget: 4 602 + (1 071 * 78 %) 
= 31,3 % 

 17 348 

 

  

                                                 
2
 För mer exakt beräkning av RE genom hävstångsformeln har vi använt två decimaler från RT, RS och S/E. 

5,98 + (5,98 – 2,04) * 2,19 = 14,6 % 
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4.6 Typfall 2 

 

I typfall två redogör vi för hur nyckeltalen påverkas efter att ED/2013/6 antagits. Vi utgår från 

Exempelföretagets utgående balans 31/12 2015. 

 

I typfall 2 har IASB antagit en ny redovisningsstandard, ED/2013/6 och exempelföretaget ska 

nu redovisa de tillgångar och skulder som uppkommer i samband med ingåendet av ett 

leasingavtal. Vi utgår från att exempelföretaget har ingått ett leasingavtal den 1/1 2016 och 

därför har tillgångar och skulder ökats upp i balansomslutningen och lämnar resultaträkningen 

opåverkad. De förändrade posterna är kursiverade och alla belopp är i tkr. 

4.6.1 Redovisning enligt ED/2013/6 den 1/1 2016 

 

Resultaträkning 1/1 2016  Balansräkning 1/1 2016 

     

Nettoomsättning 13 357  Materiella  

Övriga rörelseintäkter -  – maskiner, inventarier 441 

Rörelsens intäkter 13 357  – leasingtillgångar 5 000 

   Anläggningstillgångar 5 441 
Råmaterial och handelsvaror -7 323    

Övriga externa kostnader -2 101  Varulager 1 943 

Personalkostnader -3 430  Kundfordringar 2 812 

Rörelseresultat före avskrivning 683  Övriga fordringar 172 

   Kortfristiga placeringar 3 454 

Avskrivning av materiella    Kassa och bank 8 526 

anläggningstillgångar:   Omsättningstillgångar 16 907 
– maskiner -191    

Rörelseresultat 492  Summa tillgångar 22 348 

     

Ränteintäkter 546  Aktiekapital 100 

Räntekostnader -243  Reservfond 20 

Nettoresultat 795  Balanserad vinst 3 963 

(Resultat efter finansiella poster)   Årets vinst 519 

   Eget kapital 4 602 
Bokslutsdispositioner -129    

Resultat före skatt 666  Obeskattade reserver 1 071 

     

Skatt -147  Leasingåtagande 5 000 

Redovisat resultat 519  Övriga långfristiga skulder 2 009 

   Långfristiga skulder 7 009 
     

   Leverantörsskulder 5 468 

   Övriga skulder 4 198 

   Kortfristiga skulder 9 666 

     

   S:a eget kapital och skulder 22 348 
Figur 4.2 Exempelföretagets räkenskaper efter antaget ED/2013/6 1/1 2016.  
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4.6.2  Exempelföretagets nyckeltal 1/1 år 2016 

 
Nedan kommer vi att beräkna nyckeltalen för exempelföretaget den 1/1 år 2016 och jämföra 

dessa med motsvarande nyckeltal som vi beräknade för typfall 1, där exempelföretaget 

redovisade leasingavtalet som ett operationellt avtal. Vi kommer att ha en liten analys i 

samband med varje nyckeltal där vi diskuterar de skillnader som uppstår inledningsvis när 

exempelföretaget redovisar leasingavtal enligt ED/2013/6.  

4.6.2.1 Räntabilitet på totalt kapital 

 

När redovisningen av leasingavtal går från ett operationellt avtal till riktlinjerna enligt 

ED/2013/6 sjunker räntabiliteten på totalt kapital med 23 procent. Detta beror på att summan 

av rörelseresultatet före avskrivning och ränteintäkterna divideras med de totala tillgångarna, 

som ökat till följd av att leasingtillgången nu tas upp som en tillgång i balansräkningen. När 

tillgångarna ökar i värde och resultatet plus de finansiella intäkterna förblir desamma, medför 

det att värdet på räntabiliteten på eget kapital minskar.   

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 492 + 546 
= 4,6 % 

 22 348 

 

Förändring 6 – 4,6 = tappar 1,4 procentenheter 

Procentuell förändring; 1,4/6 = 23 % 

4.6.2.2 Skuldränta 

 

Skuldräntan minskar när redovisningen sker enligt ED/2013/6 eftersom räntekostnaderna 

förblir oförändrade i det inledande skedet, däremot redovisas leasingåtagandet nu som en 

skuld vi balansräkningen. Vilket medför att skulderna ökar, men trots det förblir 

räntekostnaden densamma, vilket får effekten att räntekostnaden sjunker i relation till 

skulderna.  

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 243 
= 1,4 %  

 7 009 + 9 666 + (1071 * 22 %) 

 

Förändring: 2 – 1,4 = tappar 0,6 procentenheter 

Procentuell förändring; 0,6/2 = 30 % 

4.6.2.3 Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden ökar när leasingavtalet redovisas i balansräkningen eftersom 

leasingåtagandet redovisas som en skuld, medan det egna kapitalet förblir oförändrat. Detta 

får effekten att skulderna i relation till eget kapital ökar med 41 procent när redovisningen 

sker enligt ED/2013/6. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 7 009 + 9 666 + (1 071 * 22 %) 
= 3,1 ggr 

 4 602 + (1 071 * 78 %) 

 

Förändring 3,1 – 2,2 = ökar 0,9 ggr 

Procentuell förändring; 0,9/2,2 = 41 % 
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4.6.2.4 Räntabilitet på eget kapital 

 

Avkastningen på eget kapital förblir inledningsvis oförändrad eftersom varken nettoresultatet 

(resultat efter finansiella poster) eller det egna kapitalet plus obeskattade reserver påverkas av 

att leasingavtalets införsel i rapporten över finansiell ställning. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 795 
= 14,6 % 

 4 602 + (1 071 * 78 %) 

Förändring = 0 

4.6.2.5 Hävstångsformeln 

 

Räntabilitet på eget kapital har inte förändrats något inledningsvis när leasingredovisningen 

ändras från ett operationellt avtal till ED/2013/6. Däremot kan vi enligt hävstångsformeln se 

att skuldsättningsgraden har ökat, vilket innebär att risken har ökat gentemot tidigare. Om 

räntabiliteten på totalt kapital (RT) skulle minska, alternativt att skuldsättningsgraden (RS) 

ökar så att RT - RS blir negativt skulle detta kunna få konsekvenser för företagets egna 

kapital., eftersom hävstångseffekten multiplicerar effekten ytterligare. Med andra ord skulle 

ett dåligt resultat ett år kunna få konsekvenser för företagets fortlevnad. För att åtgärda detta 

skulle företaget behöva öka sin soliditet och därigenom minska sin skuldsättningsgrad. 

 

Hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E 

6 + (6 – 2) * 2,2 = 14,6 %
3
 

4.6.2.6 Soliditet 

 

Soliditeten minskar när leasingavtalet redovisas i balansräkningen eftersom värdet på 

tillgångarna ökar, men summan av justerat eget kapital förblir detsamma. Detta beror på att 

leasingavtalet redovisas som dels en tillgång, men även en skuld i form av ett 

leasingåtagande. Ingen av dessa poster förändrar det egna kapitalet, vilket betyder att det egna 

kapitalet minskar i relation till skulderna.   

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 4 602 + (1 071 * 78 %) 
= 24,3 % 

  22 348 

 

Förändring: 31,3 – 24,3 = tappar 7 procentenheter 

Procentuell förändring; 7/31,3 = 22 % 

  

                                                 
3
 För mer exakt beräkning av RE genom hävstångsformeln har vi använt två decimaler från RT, RS och S/E. 

4,64 + (4,64 – 1,44) * 3,11 = 14,6 % 
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4.7 Typfall 3 

 

Nu har exempelföretaget gjort sitt första räkenskapsår och vi har fått en resultat- och 

balansräkning 31/12 2016. I nedanstående balansräkning tillämpas redovisningen enligt 

ED/2013/6. Effekterna av detta blir att det i balansräkningen redovisas en leasingtillgång, som 

motsvarar rättigheten att utnyttja leasingtillgången, samt en skuld i form av ett 

leasingåtagande. Dessa belopp har under året reducerats med en avskrivning för 

leasingtillgången och en amortering av leasingåtagandet. I resultaträkningen finner vi nu en 

avskrivningspost som uppstår som konsekvens av att rättigheten att använda leasingtillgången 

reducerats. Dessutom finner vi en ny post under räntekostnader, leasingränta, vilket motsvarar 

räntedelen av annuiteten på leasingavtalet.   

 

4.7.1 Redovisning enligt ED/2013/6 den 31/12 2016 

 

Resultaträkning 31/12 2016  Balansräkning 31/12 2016 

     

Nettoomsättning 9 967  Materiella  

Övriga rörelseintäkter 30  – maskiner, inventarier  597 

Rörelsens intäkter 9 997  – leasingtillgångar 4 500 

   Anläggningstillgångar 5 097 
Råmaterial och handelsvaror -3 784    

Övriga externa kostnader -812  Varulager 1 913 

Personalkostnader -3 182  Kundfordringar 4 389 

Rörelseresultat före avskrivning 2 219  Övriga fordringar 1 605 

   Kortfristiga placeringar 3 349 

Avskrivning av materiella    Kassa och bank 5 667 

anläggningstillgångar:   Omsättningstillgångar 16 923 
– maskiner 217    

– leasingtillgångar -500  Summa tillgångar 22 020 

Rörelseresultat 1 502    

   Aktiekapital 100 

Ränteintäkter 491  Reservfond 20 

Räntekostnader -837  Balanserad vinst 4 581 

Leasingränta -1 000  Årets vinst 102 

Nettoresultat 156  Eget kapital 4 803 
(Resultat efter finansiella poster)     

   Obeskattade reserver 1 096 
Bokslutsdispositioner -25    

Resultat före skatt 131  Leasingåtagande 4 807 

   Övriga lån 1 837 

Skatt -29  Långfristiga skulder 6 644 

Redovisat resultat 102    

   Leverantörsskulder 5 128 

   Övriga skulder 4 349    

   Kortfristiga skulder 9 477 

     

   S:a eget kapital och skulder 22 020 
Figur 4.3 Exempelföretagets räkenskaper ett år efter antaget av ED/2013/6 31/12 2016  
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4.7.2 Exempelföretagets nyckeltal 31/12 2016 

 

Nedanstående nyckeltal som beräknats, den 31/12 2016 med antagandet av ED/2013/6, 

kommer sedan att jämföras med de nyckeltal vi får fram i typfall 4. Där har vi istället 

illustrerat ett operationellt leasingavtal av en tillgång till samma värde.  

 

Räntabilitet på totalt kapital 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 1 502 + 491 
= 9,1 % 

 22 020 

 

Förändring från före ED = 9,1 - 6 = ökar 3,1 procentenheter 

 

Skuldränta 

 

Skuldränta:  Finansiella kostnader 

 Totala skulder 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 1 837 
= 11,2 % 

 6 644 + 9 477 + (1 096 * 22 %) 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 6 644 + 9 477 + (1 096 * 22 %) 
= 2,9ggr  

 4 826 + (1 096 * 78 %) 

 

Räntabilitet på eget kapital 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 156 
= 2,8 % 

 4 803 + (1 096 * 78 %) 

Hävstångsformeln 

 

Hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E 

9 + (9 – 11) * 2,9 = 2, 8 %
4
 

Efter nytt ED 1 år senare; 31/12 

9,05 + (9,05 – 11,23) * 2,88 = 2,8 % 

 

Soliditet 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 4 803 + (1 096 * 78 %) 
= 25,7 % 

 22 020 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 För mer exakt beräkning av RE genom hävstångsformeln har vi använt två decimaler från RT, RS och S/E. 

9,05 + (9,05 – 11,23) * 2,88 = 2,8 % 
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4.8 Typfall 4 

 

För att kunna jämföra skillnaderna i redovisningsstandarderna antar vi i typfall 4 att 

exempelföretaget använder sig av ett operationellt leasingavtal, enligt gällande standard, IAS 

17. På så vis kan vi sedan göra en jämförelse med nyckeltalen från typfall 3, för att undersöka 

hur nyckeltalen påverkas om ED/2013/6 inte antas, jämfört med om ED/2013/6 antas som 

standard.  

4.8.1  Redovisning av ett operationellt leasingavtal den 31/12 2016 

 

Resultaträkning 31/12 2016  Balansräkning 31/12 2016 

     

Nettoomsättning 9 967  Materiella  

Övriga rörelseintäkter 30  – maskiner, inventarier  597 

Rörelsens intäkter 9 997    

   Anläggningstillgångar 597 
Råmaterial och handelsvaror -3 784    

Övriga externa kostnader -812  Varulager 1 913 

Leasingavgift -1 193  Kundfordringar 4 389 

Personalkostnader -3 182  Övriga fordringar 1 605 

Rörelseresultat före avskrivning 1 026  Kortfristiga placeringar 3 349 

   Kassa och bank 5 610 

Avskrivning av materiella    Omsättningstillgångar 16 866 
anläggningstillgångar:     

– maskiner -217  Summa tillgångar 17 463 

     

Rörelseresultat 809  Aktiekapital 100 

   Reservfond 20 

Ränteintäkter 491  Balanserad vinst 4 581 

Räntekostnader -837  Årets vinst 303 

Nettoresultat 463  Eget kapital 5 004 
(Resultat efter finansiella poster)     

   Obeskattade reserver 1 145 
Bokslutsdispositioner -74    

Resultat före skatt 389    

   Övriga lån 1 837 

Skatt -86  Långfristiga skulder 1 837 

Redovisat resultat 303    

   Leverantörsskulder 5 128 

   Övriga skulder 4 349    

   Kortfristiga skulder 9 477 

     

   S:a eget kapital och skulder 17 463 
Figur 4.4 Operationellt leasingavtal 31/12 2016 
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4.8.2  Jämförelse av nyckeltal mellan IAS 17 och ED/2013/6 

4.8.2.1 Räntabilitet på totalt kapital 

 

Från Exempelföretaget kan vi se att ett år efter att ED/2013/6 antagits har räntabiliteten på 

totalt kapital ökat till 9,1 procent jämfört med ett operationellt avtal då räntabiliteten endast 

blir 7, 4 procent, en förändring på ungefär 23 procent. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 809 + 491 
= 7,4 % 

 17 463 

4.8.2.2 Skuldränta 

 

Skuldräntan ett år efter antagandet av ED/2013/6 hamnar på 11,2 procent. Här kan vi ser att 

med ett motsvarande operationellt avtal är skuldräntan endast 7,2 procent. Skuldräntan ökar 

alltså med 56 procent om ED/2013/6 antas. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 837 
= 7,2 % 

 1 847+ 9 477 + (1 145 * 22 %) 

4.8.2.3 Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden med ett operationellt leasingavtal blir ungefär 2 ggr, med ett antagande 

av ED/2013/6 ökar den till 2,9 ggr. Den ökningen motsvarar en ökning på närmare 50 

procent. Något som får konsekvenser i och med hävstångseffekten. Om räntabiliteten på totalt 

kapital minus skuldräntan är positivt får en hög skuldsättningsgrad en positiv inverkan på 

räntabiliteten på det egna kapitalet. Om däremot räntabiliteten på totalt kapital minus 

skuldräntan blir negativ får en hög skuldsättningsgrad en negativ inverkan då det multiplicerar 

effekten 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 1 837 + 9 477 + (1 145 * 22 %) 
= 2 ggr 

 5 004 + (1 145 * 78 %) 

4.8.2.4 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabiliteten på eget kapital är det nyckeltal som torde vara mest intressant för ägarna och 

här kan vi se en tydlig skillnad på om ED/2013/6 antas, jämfört med om vårt exempelföretag 

hade använt ett operationellt leasingavtal. Räntabiliteten på eget kapital med ett operationellt 

leasingavtal blir 7,9 procent, men om ED/2013/6 antas blir räntabiliteten endast 2,8 procent. 

Detta motsvarar en minskning med 65 procent. Nämnvärt är att avkastningen fortfarande är 

positiv, vilket betyder att företagets egna kapital fortfarande växer istället för att minska som 

fallet hade blivit om räntabiliteten blivit negativ. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 463 
= 7,9 % 

 5 004 + (1 145 * 78 %) 
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4.8.2.5 Hävstångsformeln 

 

Vi kom fram till att räntabiliteten på eget kapital minskar med 65 procent, men nu ska vi 

undersöka vad denna skillnad beror på. Vi konstaterade av räntabiliteten på totalt kapital ökat 

med antagandet av ED/2013/6, däremot konstaterade vi även att skuldräntan ökat. Eftersom 

att skuldräntan ökat mer procentuellt, än vad räntabiliteten på totalt kapital har gjort och när 

räntabiliteten minus skuldräntan blir negativt får detta en negativ effekt på räntabiliteten på 

eget kapital. Denna effekt multipliceras sedan av skuldsättningsgraden som ökade med nästan 

50 procent. Vilket medför att avkastningen för ägarna reduceras med ungefär 65 procent om 

företaget tillämpar EDD/2013/6 istället för ett operationellt leasingavtal i enlighet med IAS 

17.  

 

Hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E 

Utan antagande av ED 1 år senare; 31/12: 7,4 + (7,4 – 7,2) * 2 = 7,9 %
5
 

4.8.2.6 Soliditet 

 

Avslutningsvis har vi även undersökt effekten som ett eventuellt antagande skulle få på 

företagets soliditet. Eftersom skuldsättningsgraden har ökat kan vi konstatera att soliditeten 

minskat med antagandet. Soliditeten utan antagandet av förslaget uppgår till 33,8 procent, 

men med ett antagande av ED/2013/6 uppgår den endast till 25,7 procent. Solditeten har alltså 

minskat med 24 procent, vilket innebär att företaget i högre grad än tidigare är lånefinansierat. 

Om företaget skulle ha ett dåligt år finns det alltså relativt sätt mindre kapital att luta sig 

tillbaka på, noterbart är att företagets faktiska egna kapital inte har minskat nämnvärt med 

antagandet av ED/2013/6. 

 

Från Exempelföretaget efter nytt ED: 5 004 + (1 145 * 78 %) 
= 33,8 % (33,77 %) 

 17 463 

 

  

                                                 
5
 För mer exakt beräkning av RE genom hävstångsformeln har vi använt två decimaler från RT, RS och S/E. 

7,44 + (7,44 – 7,23) * 1,96 = 7,9 % 
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4.9 Sammanfattande analys och jämförelse 31/12 år 2016 

 

 31/12 2015 

Operationellt 

1/1 2016 

ED/2013/6 

31/12 2016 

ED/2013/6 

31/12 2016 

Operationellt 

 

RT 6 % 4,6 % 9,1 % 7,4 %  

RS 2 % 1,4 % 11,2 % 7,2 %  

S/E 2,2 ggr 3,1 ggr 2,9 ggr 2 ggr  

RE 14,6 % 14,6 % 2,8 % 7,9 %  

Soliditet 31,3 % 24,3 % 25,7 % 33,8 %  

Skatt   29 86  
Tabell 4.4 Sammanställning av nyckeltal 

Som vi kan utläsa i tabellen ovanför framgår det att ED/2013/6 påverkar flera av de nyckeltal 

som vi valt att uppmärkssamma. Ur ett ägarperspektiv skulle man kunna argumentera för att 

Räntabilitet på eget kapital (RE) är det mest intressanta nyckeltalet, då det utgör ägarnas 

avkastning på satsat kapital. Med hävstångsformeln kan vi se att Räntabiliteten på eget kapital 

påverkas av Räntabiliteten på totalt kapital (RT), Skuldräntan (RS) och Skuldsättningsgraden 

(S/E). Detta gör att vi valt att undersöka samtliga av dessa nyckeltal för att således slutligen 

kunna undersöka vilka bakomliggande förklaringar som kan ligga till grund för en eventuell 

förändring i Räntabiliteten på eget kapital.  

 

I tabellen kan vi utläsa att räntabiliteten på totalt kapital ökar om ED/2013/6 antas, från 7,4 

procent till 9,1 procent, jämfört med om samma leasingtillgång hade redovisats som ett 

operationellt avtal. Detta kan förklaras med att den tidigare kostnad som redovisades för 

leasingavtalet numera redovisas som avskrivning av leasingtillgången och ränta på 

leasingavtalet, vilket påverkar rörelseresultatet positivt.   Skuldräntan däremot ökar från 7,2 

procent till 11,2 procent, vilket förklaras med att räntan för leasingavtalet numera redovisas 

som en räntekostnad och inte inbakad i annuitetskostnaden för leasingavtalet som den gjorde 

vid ett operationellt avtal. Slutligen har vi skuldsättningsgraden som ökar markant, från 2 ggr 

till 2,9 ggr, en ökning på 45 procent. Detta innebär att skulderna har ökat med 45 procent 

jämfört med det egna kapitalet om leasingavtalet redovisas enligt ED/2013/6 istället för ett 

operationellt avtal. Företaget kan alltså med dagens leasingstandard dölja nästan hälften av 

sina skulder. Ska vi nu undersöka hur dessa förändringar har påverkat räntabiliteten på eget 

kapital kan vi utläsa att RE sjunker från 7,9 procent till 2,8 procent, en förändring som kan 

förklaras av flera bakomliggande orsaker. Trots att räntabiliteten på totalt kapital har ökat från 

7,4 procent till 9,1 procent har alltså ägarnas räntabilitet på eget kapital minskat med 65 

procent. Förklaringen till detta finner vi i hävstångsformeln: RE = RT + (RT - RS) * S/E. Om 

RT minus RS blir negativt och vi samtidigt har en högskuldsättningsgrad får detta en stor 

effekt på RE. I vårt exempelföretag ser vi att RE = 9,1 + (9,1 – 11,2)* 2,9. Eftersom 9,1 – 11,2 

blir negativt (-2,1) och denna effekt sedan multipliceras med 2,9 ggr, får detta en 

hävstångseffekt som bidrar till att effekten förstoras med nästan 300 procent. Därför sjunker 

räntabiliteten på eget kapital, trots att räntabiliteten på totalt kapital ökar. Detta illustrerar 

även att företaget utsätts för större finansiell risk än vad man kunnat se tidigare
6
.  

 

Ho, Kan och Wong (2010, s. 237) påtalar att företagens kassaflöde inte påverkas av 

klassificeringen av leasingavtalen. Det innebär alltså att även om företagets redovisning 

förändras, påverkar det inte dess finansiella verklighet.  Detta torde även gälla för ED/2013/6. 

                                                 
6
 Riskerna är egentligen desamma, men tidigare har man inte kunnat se dem då skulderna hänförliga till de 

operationella leasingavtalen inte har visats i räkenskaperna. 



 

 - 37 - 

Däremot skulle effekten på företagens finansiella rapporter och nycketal kunna påverka 

intressenternas avkastningskrav. Då skuldsättningsgraden ökat, innebär detta att soliditeten 

försämrats. Detta får effekten att företagets finansiering i högre utsträckning består av lån än 

den gjort tidigare. Vilket innebär att om företaget något år uppvisar ett negativt resultat finns 

det, relativt sett, mindre kapital att luta sig tillbaka på.  Detta innebär för investerarnas del att 

riskerna associerade med investeringen ökar, då företaget är belånat i grad än tidigare och 

därmed vill de kompenseras för detta genom högre avkastning.  

 

Skulle däremot kreditgivarna bli uppmärksammade på det här skulle de kunna bli benägna att 

höja räntorna på lånen, då de anser att det utlånade kapitalet utsätts för en större risk. Detta 

skulle vidare få hårda konsekvenser för företaget då räntekostnaden redan är hög i förhållande 

till räntabiliteten på det totala kapitalet. 

 

Vi ser också att det skattepliktiga resultatet minskar för exempelföretaget när vi använder 

ED/2013/6 istället för dagens operationella leasingavtal. Vilket innebär att företagets 

utdelningsmöjligheter reduceras jämfört med dagens nuvarande leasingstandard. Detta är 

emellertid en kortsiktig reducering av resultatet och borde jämna ut sig under loppet av 

leasingavtalet Ho, Kan och Wong (2010, s. 237).  

 

Med tanke på vilka effekter som ED/2013/6 bidrar till för företagens finansiella rapporter och 

även deras nyckeltal, skulle man kunna ifrågasätta om nyckeltalen på ett korrekt sätt avspeglat 

företagets leasingsituation. I våra typfall kom vi fram till att det blev en stor skillnad beroende 

på om redovisningen skedde som ett operationellt leasingavtal enligt gällande standard, IAS 

17, jämfört med Typ A leasing enligt ED/2013/6. Vårt resultat antyder att nyckeltalen blir 

missvisande om operationella leasingavtal tillämpas, då nyckeltalen ger en positivare bild än 

vad som är befogat, med tanke på de leasingåtaganden som företaget har ingått. Därmed 

skulle det kunna argumenteras för att ED/2013/6 avspeglar en mer korrekt bild av företagets 

leasingsituation, vilket var en av IASBs och FASBs målsättningar med projektet. 

 

De föreslagna förändringarna för leasingtagarens redovisning i och med ED/2013/6, väcker 

frågan om hur synen på leasing som finansieringsmetod kan förändras. Om förslaget antas ska 

leasingtagaren redovisa leasingtillgången på liknande sätt som om den köpt tillgången och 

finansierat den med hjälp av lån. Detta torde få samma påverkan på företagets finansiella 

rapporter och kan leda till att företag nu får svårare att välja finansieringsmetod, när de ska 

investera i tillgångar som faller inom kategorin, Typ A leasing enligt ED/2013/6. Det är 

däremot värt att poängtera att vi inte har undersökt de långsiktiga effekterna som uppkommer 

om ED/2013/6 antas som standard. Eftersom räntekostnaden reduceras i takt med att 

leasingåtagandet amorteras av skulle ED/2013/6 eventuellt kunna neutrala effekter på 

företagens finansiella rapporter och nyckeltal i ett längre perspektiv enligt Ho, Kan och Wong 

(2010, s. 237). 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att resultatet av våra typfall överensstämmer med det resultat 

som Kilpatrick och Wilburn (2011, s. 58), kom fram till i sin studie. I studien undersökte 

Kilpatrick och Wilburn (2011, s. 58) hur företagens räkenskaper påverkades när ett 

operationellt leasingavtal kapitaliseras och därmed redovisas i de finansiella rapporterna. 

Samtliga effekter på nyckeltalen överensstämmer även med de resultat som vi kom fram till, 

vilket innebär att om ED/2013/6 antas som standard i dess nuvarande form kommer 

företagens finansiella rapporter och nyckeltal att påverkas. Där företagens finansiella risk 

bättre återspeglas i nyckeltalen eftersom riskerna förknippade med leasingavtalet är större i 

början av leasingperioden än de är i slutet. Detta visas i de finansiella rapporterna genom att 
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det inledningsvis redovisas en leasingtillgång och ett leasingåtagande. Dessa skrivs sedan av, 

baserat på leasingtillgångens ekonomska livslängd (avtalsperioden), respektive amorteringen 

av leasingåtagandet. Inledningsvis kommer företagets nyckeltal att påverkas negativt som vi 

illustrerar i våra typfall, däremot kommer nyckeltal med stor sannolikhet att påverkas positivt 

allt eftersom leasingperioden närmar sig sitt slut. Detta beror på att räntekostnaden, hänförlig 

till annuiteten av leasingavtalet, reduceras med tiden och det kommer att få en positiv effekt 

på företagets nyckeltal, såväl som resultat. Alltså bör ED/2013/6 ha en neutral effekt på 

företagets finansiella rapporter i ett längre perspektiv enligt Ho, Kan och Wong (2010, s. 

237). Enligt oss bör ED/2013/6 ge en mer rättvisande bild av leasingtagarens finansiella risk 

förknippad med leasingavtalet under leasingperioden än vad IAS 17 gör.  

4.10 Skatteeffekter 

 

Eftersom det blir svårare att avtalsmässigt strukturera leasingavtalen för att välja mellan Typ 

A och Typ B leasing än vad det var mellan operationella respektive finansiella leasingavtal 

(IASB, ED/2013/6). Detta medför att i princip samtliga leasingavtal kommer att redovisas 

enligt Typ A leasing och företag får därmed svårare att strukturera avtalen för att exempelvis 

kunna minska skatteeffekterna och påverka nyckeltalen (IASB, ED/2013/6). 

 

I våra typfall kunde vi se att det skattepliktiga resultatet sjönk som en konsekvens av att den 

leasingavgift som nu tas bort som kostnad, istället redovisas som en räntekostnad respektive 

en avskrivning för rättigheten att använda tillgången. Anledningen till detta är att 

leasingavgiften för leasingtillgången i ett operationellt avtal är lägre än vad räntekostnaden 

och avskrivningen är på motsvarande leasingtillgång. Det är däremot värt att poängtera att 

räntekostnaden sjunker för varje år som leasingåtagandet amorteras av och därför skulle 

resultatet på sikt kunna få en positiv effekt av ED/2013/6. Ho, Kan och Wong (2010, s. 239) 

fastslår att resultatet kommer jämna ut sig över leasingperioden. Därmed bör ED/2013/6 inte 

få någon påverkan på företagens beskattningsbara vinst i ett längre perspektiv.  
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5 Slutsatser  

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogör vi för vilka slutsatser vi kan dra av typfallen och besvarar våra 

forskningsfrågor. 

5.2 Vilka effekter medför ED/2013/6? 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka effekter ED/2013/6 kan komma att medföra för 

företag om den antas som standard. I studien har vi undersökt den påverkan detta får på 

företagens rapport över finansiell ställning och därigenom deras nyckeltal. Således har vi 

försökt att förutsäga hur företag kommer att påverkas om ED/2013/6 antas i dess nuvarande 

form.  

 

Vi började med att leta fram de mest uppmärksammade förslagen, som ansåg finns, mellan 

ED/2013/6 och IAS 17. Det vi kom fram till var att leasingavtalen för leasingtagaren numera 

ska tas upp i balansräkningen som en rättighet att använda tillgången. Även en skuld i form av 

ett leasingåtagande ska tas upp i balansräkningen utefter den skyldighet som uppstår att betala 

leasingavgiften. Den förslagna standarden skiljer mellan Typ A och Typ B leasing. Typ B 

leasing avser främst mark och fastigheter vars värde troligtvis inte påverkas under 

leasingperioden. Typ A leasing däremot innefattar därmed nästan samtliga leasingtillgångar. I 

praktiken innebär detta att möjligheten att strukturera leasingavtalet för att välja mellan 

operationell leasing och finansiell leasing, vilket är möjligt i enlighet med IAS 17, försvinner 

om ED/2013/6 antas som ny leasingstandard. Detta beror på att ED/2013/6 tillämpar kriterier 

som påminner om bright-line tester enligt US GAAP, där det inte finns någon möjlighet för 

leasingtagaren att strukturera leasingavtalet för att påverka dess klassificering.  

 

I vår analys med typfallen kom vi fram till att flera nyckeltal påverkas om förslaget antas. Det 

var stora skillnader på flera av nyckeltalen när vi jämförde ett operationellt leasingavtal i 

enlighet med IAS 17 och Typ A leasing enligt ED/2013/6. Störst påverkan kunde vi utläsa på 

räntekostnaden (RS) och skuldsättningsgraden (S/E). Båda ökade markant som följd av att 

leasingåtagandet nu redovisades som en skuld i räkenskaperna, istället för att enbart 

annuitetskostnaden för leasingavtalet redovisades under övriga rörelsekostnader i 

resultaträkningen. Eftersom att skuldsättningsgraden ökar, leder det till att risken för företaget 

ökar, vilket kan få konsekvenser för företaget om deras verksamhet skulle ha ett sämre år med 

negativt resultat. Faller avkastningen på totalt kapital (RT), samtidigt som skuldräntan (RS) 

ökar, finns det risk att hävstångseffekten från skuldsättningsgraden (S/E) får en mycket 

negativ påverkan på avkastningen på ägarnas kapital (RE). Detta medför att företagets 

finansiella risk associerad med leasingavtal numera redovisas i de finansiella rapporterna. 

Tidigare kunde företagen strukturera leasingavtalen för att undvika att redovisa denna risk, 

men med ED/2013/6 försvinner den möjligheten för leasingtagaren och det har inledningsvis 

en tydlig påverkan på företagens finansiella rapporter och nyckeltal.  

 

Leasing har länge använts som finansieringskälla för företag, både för dess egenskap att 

slippa binda kapital, men även för att dess positiva påverkan på nyckeltalen och företagens 

rapporter över finansiell ställning. I studien kom vi även fram till att ED/2013/6 gör det 

svårare (om inte omöjligt) att strukturera leasingavtalet med avsikt att påverka om avtalet ska 

redovisas eller inte, som fallet varit med operationella leasingavtal och finansiella 
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leasingavtal. Detta leder till att företag, mer eller mindre, blir tvungna att redovisa 

leasingavtalen, vilket gör att de inte längre kan använda operationella leasingavtal för att 

manipulera nyckeltalen. Detta ger en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning 

för dess intressenter, då leasingtillgångarna såväl som leasingåtagandena redovisas i 

rapporterna över finansiell ställning, vilket i sin tur återspeglas i nyckeltalen (Ho, Kan & 

Wong 2010, s. 241). 
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6 Avslutning 

6.1 Inledning  

 

I detta avslutande kapitel sker en diskussion om hur vi ser på valt ämne. Slutligen presenterar 

viförslag till vidare forskning. 

6.2 Avslutande diskussion 

Hur kommer företagens risk och skattemässiga resultat påverkas om ED/2013/6 antas av 

IASB? 

 

Leasing har och är en viktig finansieringskälla för många företag världen över och vi anser att 

det är både bra och viktigt att IASB försöker förbättra och ersätta den nuvarande standarden, 

IAS 17, som fått utstå hård kritik för dess brister. Det är viktigt att företagens redovisning 

återspeglar dess finansiella situation, detta innebär att leasingavtalen behöver redovisas på ett 

tillfredsställande sätt för att tillgodose användarnas informationsbehov. Vi bedömer att IASB 

har gjort en bra ansats till att beakta kritiken i den befintliga standarden, när de utformade den 

nya standarden ED/2013/6. Ett av IASBs och FASBs mål med att utveckla en ny standard var 

att eliminera möjligheten att strukturera leasingavtalen. Detta anser vi att de har lyckats med 

för leasingtagaren i den nya förslaget. IASB och FASB hade även som avsikt att öka 

jämförbarheten och användbarheten, såväl som att reducera komplexiteten. Vi anser inte att 

dessa mål har uppnåtts. Flera av respondenterna har påtalat att IASB och FASB inte har 

lyckats med detta. IASB och FASB hade som avsikt att öka jämförbarheten, men det har de 

inte lyckats med då förslaget fortfarande innehåller mycket uppskattningar och bedömningar 

från företagens sida. Företagen måste därför återkommande uppskatta och bedöma 

leasingavgifterna, leasingperioden och eventuella omvärderingar vilket leder till en ökad 

komplexitet i standarden. Vi anser även att kostnadsaspekten bör utvärderas ytterligare. 

Respondenterna påtalar vid ett flertal tillfällen att den föreslagna modellen kommer vara 

kostsam för enheterna att tillämpa.  

 

Däremot vill vi poängtera att ED/2013/6 avspeglar leasingtagarens leasingsituation på ett 

betydligt bättre sätt än rådande standard, IAS 17. Leasingåtagandet reduceras allteftersom 

leasingperioden fortlöper, som konsekvens av amortering på åtagandet. Detta får effekten att 

leasingsituationen förknippas med större risk i tidigare skeden i leasingperioden, vilket 

återspeglas i företagens finansiella rapporter. Företagens resultat sänks inledningsvis, likaså 

påverkas nyckeltalen negativt, för att sedan förbättras och sett till hela leasingperioden bör 

nettoeffekten bli neutral även om ED/2013/6 antas som standard.  

 

Att utveckla en ny standard är en lång och utdragen process som tar många år att genomföra. 

Processen innefattar många olika steg som IASB och FASB måste genomföra innan den nya 

standarden blir verklighet och kan implementeras. IASB och FASB är nu inne i slutskedet i 

processen och vi anser att de är på god väg att uppnå sin målsättning. Vår tolkning är att IASB 

och FASB börjar närma sig US GAAP, då det nya förslaget, ED/2013/6, försöker eliminera 

struktureringsmöjligheterna i leasingavtalen med att tillämpa liknande bright-line tester för att 

avgöra om leasingavtalet ska klassificeras som Typ A eller Typ B leasing. Vår förhoppning är 

att de tar sig tid att slutföra standarden så att den verkligen uppfyller deras målsättning med 

projektet. 
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Genom våra typfall har vi fått fram, precis som Ho, Kan och Wong (2010, s. 239) fastslår, att 

resultatet borde jämna ut sig över leasingperioden på grund av att räntekostnaden sjunker i 

takt med att leasingåtagandet amorteras av. Därmed bör ED/2013/6 inte få någon påverkan på 

företagens skattepliktiga resultat i ett längre perspektiv.  

6.3 Vår studies bidrag till forskningsområdet 

 

Vår studie har bidragit till forskningsområdet genom att belysa de effekter som ED/2013/6 

kan komma att medföra för leasingtagare, om det antas i sin nuvarande form. Vi kom fram till 

att det nya förslaget inriktar sig på användarna av de finansiella rapporterna och att det på ett 

bättre sätt återspeglar de risker som företagen utsätts för i samband med leasingavtal.  

6.4 Förslag till framtida forskning 

 

I och med att ED/2013/6 inte ännu har antagits under utvecklandet av vårt arbete skulle det 

vara intressant att se hur våra typfall och dess utfall förhåller sig till verkligheten om 

ED/2013/6 implementeras som standard i dess nuvarande form. Blir det den påverkan vi har 

förutspått eller hur skiljer verkligheten sig från våra antaganden? Likaså hade det varit 

intressant att undersöka vilka effekter ED/2013/6 medför för leasinggivaren, då vi endast i 

detalj har undersökt effekterna för leasingtagaren. 
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