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Abstract
Leasing is a popular financing method and has received a lot of criticism for its accounting
because it is not representing a true and fair view. This problem was one of the things on the
agenda of the convergence project between IASB and FASB. The prime criticism is aimed for
those companies that report under US GAAP where the standard is easy to manipulate by
classify the leases as operating. The operating contracts are providing a deceptive picture by
avoiding the balance sheet. The reason way this is deceptive are because the leased asset
generates income for the company.
The purpose of the study is to conduct a deeper discussion about the future leasing standard
and its impact. Since the standard has not yet been put into use, the study contributes to
increase knowledge in the area for the future standard. The study is based on a qualitative
approached with quantitative and qualitative data. Different approached has been considered
when collecting empirical data. The empirical data process information about leasing and
calculations on the expected impact of the new standard and also discussions with the
respondents.
The result indicates that the new standard have a significant influence on the companies that
have a large proportion of operating leases. The outcome also indicates how the key figures
solidity and debt to equity ratio is being impaired through a capitalizing of operating leases.
The outcome gives an increased true and fair view of the leasing standard. However financial
engineering can disrupt the true and fair view.
The study covers a deeper discussion about a controversial subject, but it was not until
January this year the standard was publicly presented. The study therefore contributes with
relevant information to the final product of the convergence project for leasing and a
discussion about alternative financial engineering.
This thesis is written in Swedish.

Keywords: Leasing, US GAAP, IFRS, Convergence, Principal-agent theory, True and fair
view, Trust, IASB, FASB

III

Sammanfattning
Leasing är en populär finansieringsmetod. Redovisningen av leasing har dock kritiserats för
att inte redovisa en rättvisande bild. Åtgärder för att försöka förbättra leasingredovisningen
var en av de punkter som stod på agendan för IASB och FASB konvergensprojekt. Den
främsta kritiken riktas till företag som redovisar under US GAAP där standarden lätt låter sig
kringgås. Detta eftersom de medvetet klassificerar leasingavtalen som operationella. De
operationella leasingarna ger en missvisande bild eftersom de inte går igenom
balansräkningen. Det blir missvisande om de produkter eller tjänster som finansieras genom
leasing skapar intäkter för företaget och bör därför ses som en tillgång.
Syftet med studien är att föra en fördjupad diskussion kring den kommande leasingstandarden
och dess effekt. Eftersom standarden inte ännu införts bidrar studien till ökade kunskaper
inom området inför kommande standard. Studien bygger på en kvalitativ ansats med såväl
kvantitativ som kvalitativ data. Den omfattar flera olika tillvägagångssätt för information.
Empirin behandlar beräkningar på den förväntade effekten av en ny standard samt
diskussioner med respondenterna.
Resultatet visar på att den nya standarden får en markant påverkan på de företag som har stor
andel operationella leasingavtal som redovisar under US GAAP. Det visar även hur nyckeltal
som soliditet och skuldsättningsgrad försämras vid en kapitalisering av operationella
leasingavtal. Resultat visar på en mer rättvisande bild vid ny leasingsstandard. Däremot kan
den rubbas om alternativa finansieringsmetoder uppkommer.
Studien behandlar en fördjupad diskussion kring ett mycket omtalat ämne men det var först i
januari i år som den nya standarden presenterades. Därför bidrar studien med relevant
information om den slutliga produkten av konvergensprojektet för leasing och diskussion
kring alternativa finansieringsmöjligheter.

Nyckelord: Leasing, US GAAP, IFRS, Konvergens, Principal-agent teorin, Rättvisande bild,
Förtroende, IASB, FASB
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Under ett årtionde har IASB, International Accounting Standards Board, och FASB, Financial
Accounting Standards Boards, arbetat för en konvergens. Konvergensen av deras standarder
IFRS, International Financial Reporting Standards, och US GAAP, USA General Accepted
Accounting Principles, har som utgångspunkt i att världshandeln börjar gå mot en mer
gemensam ekonomi (Cheng 2015). IFRS och US GAAP är två olika standarder som
härstammar från olika standardsättande organ. US GAAP karaktäriseras som en regelbaserad
standard med tydliga riktlinjer för hur redovisningen ska gå till. IFRS karaktäriseras istället av
principbaserade redovisningsstandarder som kräver en professionell bedömning för tolkning
av standarden (Collins, Pasewark, & Riley 2012).
Det pågår en aktuell debatt kring konvergensen av IFRS och US GAAP där diskussion kring
för- och nackdelar för projektet tas upp (Cheng 2015). Kritiker menar genom att enbart ha en
uppsättning standarder kommer det innebära en minskad konkurrens över regelverken. Det
leder i sin tur till ett hämmande av den fortsatta utvecklingen av standarderna även om det
innebär att jämförbarheten blir bättre (Sunder 2009). Trots debatter kring huruvida
konvergensprojektet är rätt alternativ har inte arbetet om en gemensam standard upphört.
Sedan 2002 när projektet kring en konvergens fick sin början har det skett gradvisa
förändringar (IFRS 2013a). Exempelvis 2007 när SEC accepterade att utländska företag som
var skrivna i USA fick redovisa enligt IFRS (Alon & Dwyer 2016). Innan var de tvungna att
upprätta en redovisning som var i enlighet med US GAAP utöver den IFRS redovisning som
de redan upprättat. Ett annat viktigt genomslag är att de redan kunnat konvergera ett antal
viktiga standarder från US GAAP till IFRS (IFRS 2013a). Trots de här framgångarna finns
det några områden som är svårare att konvergera då de ursprungliga standarderna skiljer sig åt
markant (Ernst and Young 2013).
Ett område som har varit mer komplicerat än andra, och därför mycket omtalat, är
redovisningen av leasing (Collins, Pasewark & Riley 2012). Problematiken inom leasing
ligger i att användarna av de olika regelverken tenderar att avtala till sig olika former av
leasing. Den ena innebär att leasingen redovisas som en hyreskostnad i form av ett
operationellt leasingavtal. Den andra som ett ägande i de finansiella rapporterna så kallat
finansiellt leasingavtal (Biondi et al. 2011; Altamuro, Johnston, Pandit & Zhang 2014).
Finansiell leasing redovisas som en tillgång och skuld i balansräkningen men även som
kostnad i resultaträkningen. Det är till skillnad från operationell leasing där det bara redovisas
som en post i resultaträkningen. Finansiell leasing behandlas i de finansiella rapporterna som
att leasingtagaren äger tillgången. De leasingavtal som inte placeras i kategorin för finansiella
avtal blir automatiskt operationellt (Doupnik & Perera 2015). Företagen som redovisar i
enlighet med US GAAP tenderar att klassificera sin leasing som operationell (Imhoff, Lipe &
Wright 1991). Det inte av någon slump att leasingavtal oftast kategoriseras som operationella
utan företagen utformar själva avtalen just för att de ska bli operationella då det gynnar deras
räkenskaper (Altamuro et al. 2014). Eftersom den operationella leasingen helt utesluts från
balansräkningen blir effekten att det finansiella resultatet blir starkare och nyckeltalen blir
bättre (Bennett & Bradbury 2003; Barone, Birt & Moya 2014; Bohušová 2015; Churyk,
Reinstein & Lander 2015).
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Standarder kring leasingavtal inom IFRS kommer främst från IAS 17, International
Accounting Standards, och för US GAAP finns reglerna kring leasing i ASC 840, American
Standard Code, (Collins, Pasewark, & Riley 2012). Reglerna kring leasing för US GAAP och
IFRS har samma grundtanke men skiljer sig åt i omfattning av riktlinjer. För IFRS som är mer
principbaserat finns det färre riktlinjer än i US GAAP som är regelbaserad.
Forskningen idag beskriver en leasingredovisning med en bristande transparens där
intäktsredovisningens matchning vad gäller kostnader mot intäkter inte redovisas då
leasingredovisningen hamnar utanför balansräkningen. De regler som finns för leasing
innebär att den som läser de finansiella rapporterna inte kan se leasingaktiviteten korrekt,
vilket leder till en icke trovärdig finansiell rapport. I en marknad där leasing utgör ett av de
viktigaste finansieringsalternativen kommer de nya leasingstandarderna innebära att alla
företag med hög andel operationella leasingavtal blir påverkade (Churyk, Reinstein, & Lander
2015).
Vetskapen om att det behövts en ny leasingstandard har stått på agendan länge (Lightner,
Bosco, DeBoskey & Lightner 2013). Reither (1998) skriver att den standard som är sämst i
US GAAP är just leasingstandarden. Redan 1986 skrevs ett dokument av G4+1, Group of
Standard Setters, kring en gemensam standard. Då fick det ingen effektiv verkan. Debatten
togs upp igen efter lågkonjunkturen 2001/2002, då företag som Enron och WorldCom hade
stora operationella leasingar som låg dolda under resultaträkningen, vilket gav en snedvriden
bild av företagets ekonomiska ställning. Här fanns det redan en medvetenhet om den dolda
finansiella risken operationella leasingavtal innebar samt att det inte gav en rättvisande bild
(Lightner et al. 2013). Intressenter grundar investeringsbesluten i de finansiella rapporterna
och därför är det viktigt att de speglar företagets ekonomiska verklighet (Hynes 2009).
I fall som Enron där resurserna manipulerades för att visa bättre finansiella resultat kan det till
och med vara svårt för en ekonom att urskilja verkligheten (Healy & Palepu 2003).
Enronfallet betonar vikten av att företagen visar en rättvisande bild av de finansiella
rapporterna. Trots vetskapen om hur viktigt det är att redovisa en rättvisande bild av företaget
så förekommer det fortfarande att företagen utnyttjar lagen och visar en snedvriden bild av
räkenskaperna som ger intryck av en bättre situation än verkligheten (Marculescu & Dondera
2013).
Hsieh och Su (2015) förklarar att den nya leasingstandarden för US GAAP kommer ha en
betydande förändringar på de finansiella rapporterna. Därför bör företagen förbereda sig inför
standardardens implementering. Churyk, Reinstein, och Lander (2015) menar när de
operationella leasingavtalen ska inkluderas i balansräkningen förväntas skulderna på den
amerikanska marknaden öka med $ 1,5 biljoner. Även arbetsmarknaden kommer att påverkas
av den nya leasingstanden som kräver att all leasing går genom balansräkningen. Det
förväntas att 190 000 jobb kommer behövas avverkas när en ny standard träder i kraft.
Anledningen till detta är att de ökade skulderna kommer leda till att företag minskar sina
utgifter för att inte ytterligare påverka sina nyckeltal negativt och genom ökade kostnader i
form av ränta till bankerna då företagets risk ökas parallellt med den ökade skulden.

1.2 Problematisering
I takt med en ökad världshandel etablerar sig fler företag på internationella marknader vilket
skapar ett ökat behov av att kunna jämföra den ekonomiska ställningen mellan företag (Barth
& Schipper 2008; Cheng 2015). FASB och IASB, som är de två organisationerna som
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kontrollerar de två mest frekvent använda redovisningsstandarderna, har därför arbetat för en
konvergens av de två regelverken för att förbättra redovisningens jämförbarhet (Cheng 2015).
Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) menar att den regelbaserade redovisningen inte
ger en rättvis bild av företagets finansiella rapporter. Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011)
förklarar att konvergensprojektet har som utgångspunkt att konvergera US GAAP till IFRS
som innebär att USA ska frångå den regelbaserade redovisningen och gå mot en mer
principbaserad.
Det finns både för- och nackdelar med den regelbaserade redovisningen. En fördel med US
GAAP är den ökade jämförbarheten eftersom de följer samma tydliga regler (Agoglia,
Doupnik & Tsakumis 2011). Samtidigt har den regelbaserade redovisningen kritiserats hårt.
Kritikerna menar att med så tydliga och exakta regler har det skapats en redovisningspraxis
där revisorer försöker kringgå reglerna. Detta för att skapa bättre förutsättningar snarare än att
använda sunt förnuft (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011; Biondi et al. 2011). Det har
inneburit en försämrad kvalité och ett försämrat förtroende för det amerikanska regelverket
(Bailey & Sawers 2012). Det är fallet med leasingredovisningen där företag som redovisar
enligt US GAAP tenderar att redovisa leasingen som operationell. Detta pågår trots att det
finns en förståelse för att den finansiella leasingredovisningen ger en mer rättvisande bild
(Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011; Boyle et al. 2014; Bryan, Lilian & Martin 2010). Det
styrks även av Beckman och Jervis (2009) som menar från det att leasingstandarden 1949
trädde i kraft i USA har det varit ett kontroversiellt ämne.
Konvergensen av leasing är ett av de högst prioriterade projekten inom arbetet eftersom de
skiljer sig mycket åt ursprungligen. Det har inneburit att det finns delade meningar i hur den
nya standarden ska utformas vilket har skapat en fördröjd arbetsprocess (Deloitte 2016a;
Barone, Birt & Moya 2014). Den utdragna processen grundar sig i meningsskiljaktigheter i
klassificering av kostnader som är associerade till operationell leasing. IASB vill ha en ränteoch amorteringsdel medan FASB endast vill ha en enda kombinerad leasingkostnad (Spencer
& Webb 2015).
Att det finns olika former för leasingredovisning har skapat stora problem (Barone et al.
2014). Den nya standarden kommer innebära att fler leasingar klassificeras som finansiella
och det är bara de avtal som är 12 månader eller kortare eller av lägre värde som tillåts att
redovisas utanför balansräkningen (Deloitte 2016c; Boyle, Carpenter, & Mahoney 2014). De
nya standarderna för leasing är IFRS 16 och ASC 842 och kommer ersätta de tidigare
standarderna som berört leasing vilka är följande: IAS 17, IFRIC 4, International Financial
Reporting Interpretations Committee, SIC-15, Standard Interpretations Committee, SIC-17
och ASC 840 (Deloitte 2016b). När IFRS 16 och ASC 842 införts kommer det resultera i en
omfördelning av de finansiella resurserna från resultaträkningen in i balansräkningen under
tillgångar och skulder. Omfördelningen kommer innebära att flera biljoner dollar för den
amerikanska marknaden hamnar på balansräkningen vilket kommer påverka de finansiella
rapporterna avsevärt (Day & Stuart 2013).
Det är en stor förändring att övergå från operationella avtal till finansiella avtal och därför
presenteras två olika typer av finansiella leasingavtal som innehåller två olika
kostnadsmönster. Problematiken här ligger i att operationella leasingkostnader är relativt
jämna över tid. Kostnadsmönstret för finansiell leasing kännetecknas av stora utgifter i början
vilket innebär att de erkänner mer kostnader i början av leasingperioden än i slutet. Ofta vill
företag redovisa leasingkostnaden linjärt med jämna utgifter över tid. Det har inneburit att det
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finns ett motstånd till det nya leasingförslaget som innebär en kapitalisering av den
operationella leasingen där utgifterna är större i början av perioden (Boyle 2014).
Problemet med leasingredovisningen är den så kallade ”of balance sheet financing” vilket
betyder att man redovisar leasingen utanför balansräkningen. Det är fallet för de operationella
leasingavtalen och därför bestämde SEC 2005 att det behövdes en ny leasingstandard med
utgångspunkt att kraftigt begränsa möjligheterna till att redovisa leasingen utanför
balansräkningen. Det resulterade i att FASB och IASB 2006 började ett gemensamt arbete för
att skapa en och samma redovisningsstandard för de både regelverken (Barone et al. 2014).
Det var först 2010 som ett första utkast av ett ED, Expousre Draft, gjordes för en ny standard
på leasing (Doupnik & Perera 2015). Där en av de största förändringarna var att
leasingredovisningen skulle gå från en “ägande” modell till en mer “nyttjanderätts” modell
(Biondi 2011). Det med utgångspunkt i att de nuvarande standarderna inte ger en jämförbar
och rättvisande bild mellan företag (Deloitte 2016g).
År 2013 reviderades 2010:s ED men det saknades information för när en sådan standard
skulle införas eftersom en ny standard skulle innebära stora förändringar för många (Deloitte
2016g; Boyle et al. 2014). Syftet är här att frångå uppdelningen av finansiella och
operationella leasingavtal (Doupnik & Perera 2015). Nelson (2003) menar att hanteringen av
övergången till en ny standard ska hanteras med att hitta rätt balans av regler i redovisningen.
Inspiration kan här hämtas från när Australien 2008 frångick deras dåvarande standarder för
att istället ta efter IFRS regelverk. Projektet resulterade i att de blev en bättre
redovisningskvalité i de finansiella rapporterna (Elias 2012).
Den 13 januari 2016 publicerade IASB den nya standarden IFRS 16 som kommer att ersätta
IAS 17 (Deloitte 2016b; Keeler 2016) och FASB följde efter och släppte sin nya leasing
standard ASC 842 den 25 februari som kommer att ersätta ASC 840 (FASB 2016b; Keeler
2016). Standarderna innebär att det utifrån leasingtagarens perspektiv kommer finnas en
modell för IFRS och två för US GAAP för hur leasing ska redovisas i de finansiella
rapporterna (Hsieh & Su 2015). Anledningen till att det blev två versioner istället för en som
planerat var att de två organisationerna inte kunde enas helt om en gemensam. De kom
däremot överens om att de båda nya standarderna nu kommer att gå genom balansräkningen
oberoende på vilken modell som används, vilket var grundproblematiken (FASB 2015). Det
innebär att alla leasingavtal som är längre än tolv månader kommer att kapitaliseras och
flyttas från noterna in i balansräkningen (Keeler 2016). Den som påverkades mest av
förändringen är FASB och därför fokuserar studien på deras standardförändringar.
Leasinggivarens redovisningsprinciper kommer inte få någon större förändring och kan
fortfarande redovisas både som operationellt och finansiellt (Deloitte 2016b; FASB 2016c).
Grunden till att en ny leasingstandard är nödvändig är att den rättvisande bilden saknas.
Tidigare forskning tyder på att företag som redovisar under US GAAP ger en missvisande
bild av företagens räkenskaper. Studien kommer därför utifrån, den bekräftade
standardförändringen, undersöka den rättvisande bilden i förhållande till nya den standardens
implementering.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att genom ett rättvisande bild perspektiv föra en fördjupad diskussion
kring den nya leasingsstandardens påverkan på de företag som har stora andelar operationell
leasing som följer US GAAP. Eftersom den nya leasingstandarden inte införts än, finns endast
ett fåtal diskussioner kring ämnet vilket skapar relevans för studien.

1.4 Forskningsfråga
Hur påverkar den nya leasingredovisningen den rättvisande bilden?

1.5 Avgränsning
Den här studien kommer endast att behandla leasingredovisningen utifrån leasingtagarens
perspektiv. Därför kommer leasinggivarens påverkan att uteslutas eftersom förändringen inte
är lika betydande.

1.6 Ämnets relevans
Den 13 januari och 25 februari 2016 kom två nya standarder för leasing, IFRS 16 och ASC
842, som innebär en stor förändring för företag som har redovisat leasing utanför
balansräkningen. USA som är flitiga användare av leasing kommer vara de som påverkas
främst av de nya standarderna. Det är intressant att se hur den nya standarden kommer
påverka ett land med så stor ekonomisk makt på marknaden som USA. Studien kommer
fokusera därför på den nya leasingstandarden för USA.

1.7 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel 2 kommer behandla de metoder som ligger till
grund för studien. Kapitel 3 presenterar den teoretiska referensramen och redovisningsteorier,
vilket ligger till grund för den kommande analysen. I kapitel 4 redovisas datamaterialet som
insamlats både kvantitativt och kvalitativt för att kunna göra en kapitalisering av operationell
leasingen. Kapitel 5 kommer att presentera resultaten av studien med koppling till
forskningsfrågan. Avslutningsvis innehåller kapitel 6 diskussion av resultatet på studien samt
förslag till fortsatt forskning.
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2 Metod
2.1 Forskningsansats
Studien bygger på en kvalitativ ansats med såväl kvantitativ som kvalitativ data eftersom den
nya leasingstandarden inte har införts än. Det innebär att en ren kvalitativ studie bara hade
kunnat baseras på spekulationer i hur de kan komma att bli. Därför har även en kvantitativ
datainsamling använts för att få ett större perspektiv till undersökningen samt att det bidrar till
ett mer trovärdigt resultat. De kvantitativa beräkningarna ligger sedan till grund för den
kvalitativa tolkningen.
Studien har en deduktiv ansats som innebär att en teori utformas för att ha som underlag för
insamling av datamaterialet. Den deduktiva ansatsen grundar sig i att den som gör en
undersökning går från redan existerande litteratur för att därefter skapa en forskningsfråga. I
studien har 20 företags leasingkostnader analyserats och den operationella leasingen
kapitaliserats för att se vilken effekt det får på företagets finansiella rapporter. Den kvalitativa
datainsamlingen består av information kring de standardsättande organen som utarbetar de
nya standarderna. Dessutom består den av information från tre kortare telefonintervjuer som
komplement till de kvantitativa uträkningarna i form av relevanta leasingräntor.
Telefonintervjuerna gav även studien en ny infallsvinkel i ett senare skede då alternativa
finansieringsmöjligheter togs upp. Studien frångår enligt Eriksson och Kovalainen (2016) en
induktiv ansats som istället arbetas utifrån ett datamaterial till en teori.
Studien bygger på en komparativ design som innebär att man jämför olika situationer med
varandra. Komparativ design ger en grund för att kunna dra slutsatser av empiriska likheter,
tolka och utvärdera (Ragin 2014). Därför passar designen in på studien eftersom en jämförelse
av standardsättande organ ligger till grund för studien.

2.2 Urvalsmetod
Studiens kvantitativa data baseras på information hämtad från årsredovisningar av företag
som redovisar enligt US GAAP. Den information som hämtats är kopplad till leasing. Annan
information har inte behandlats i studien. Utgångspunkten ligger i företagens egna finansiella
rapporter och därför är datamaterialet en typ av sekundärdata (Rienecker & Jørgensen 2014).
De 20 utvalda företagen valdes utifrån två kriterier och är därför enligt Jacobsen (2002) ett
strategiskt urval, där man målinriktat väljer ut enheter till studien. Det första kriteriet var att
de redovisar under US GAAP. För att hitta företag som var kvalificerade hämtades de på
SECs hemsida. Det andra kriteriet var att de skulle ha operationell leasing i verksamheten.
Vid jämförelse av de två nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad valdes två av de 20
undersökta företagen slumpmässigt ut. Slumpmässigt urval innebär att urvalet har genomförts
utan specifika kriterier. Respondenterna valdes ut genom kontakter och blev därför ett
bekvämlighetsurval som innebär att personer kontaktas som fanns till hands (Denscombe
2009).
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2.3 Studiens genomförande
Studiens arbetsprocess inleddes med diskussion kring ämnesval som styrdes mot
internationell ekonomi. För att smalna av området fokuserades det på skillnader mellan
regelverken FASB och IASB. Därefter samlades information in för att kartlägga stora
skillnader mellan regelverken. De fanns flera områden där regelverken skilde sig åt. Leasing
kom att bli studiens ämnesval då det var under pågående process mot en ny standard som
skulle publiceras i början av 2016. I enlighet med Quinlan (2011) har en litteraturöversikt
gjorts för att ta reda på vad som redan är känt om ämnet och utifrån det fånga det ämne som
studien avser. Efter en problematisering av litteraturen hittades ett gap för hur den nya
leasingstandarden för US GAAP kommer att påverka den rättvisande bilden av
leasingredovisning.
Studien genomfördes genom att skapa en urvalsram för vilken typ av population som skulle
undersökas. Då studien undersöker kapitalisering av operationell leasing, blev
årsredovisningar ett bra underlag för att ta fram den information som krävdes för
beräkningarna. Tidigare forskning tyder på att det finns en tydlig representation av
redovisning av operationell leasing i företag som använder sig av US GAAP (Collins,
Pasewark, & Riley 2012).
För att undersöka effekten av den nya leasingstandarden har ett underlag för beräkningar
arbetats fram. Den har utarbetats från Peek, Palepu, och Healy (2013) beräkning av nuvärdet
för operationella leasingar till finansiella leasingar genom att nuvärdesdiskontera framtida
leasingbetalningar. Resultatet av nuvärdesberäkningarna ger det värde som ska föras in i
balansräkningen. Beräkningsunderlaget har justerats för att kunna anpassas till studien genom
att ta fram en aktuell genomsnittsränta för nuvärdesdiskonteringen och lägga till ett restvärde.
Informationen bedömdes från början kunna samlas in från de utvalda årsredovisningarna.
Senare i studien bedömdes det mer intressant att hämta ett ränteunderlag från aktiva företag
som arbetar med leasing. Det gjordes ett försök till att kontakta ett flertal företag, men endast
ett fåtal hade möjlighet att ställa upp. De andra företagen var otillgängliga eller hade inte
leasing i sin verksamhet. Informationen mottogs via kortare telefonintervjuer. Eftersom
intervjuerna inte var med i den ursprungliga tidsplanen påverkade det utfallet av antal
respondenter. Räntorna och restvärdena låg till grund för uträkningarna av nuvärdena som
därefter analyserades.
Metodmässigt ansågs det vara ett bra val att erbjuda anonymitet för att öka chanserna till fler
respondenter. Kontakt upptogs med tre företag varav ett företag hade möjlighet att lämna ut
information kring deras leasing. Det företaget som kunde delge information kring leasing var
verksamma i sjukhusbranschen. De hade flera olika typer av leasing och kunde därför lämna
ut varierande leasinginformation om olika produkter. De övriga respondenterna var
verksamma i klädbranschen respektive IT branschen. Även om respondenterna inte kunde
delge information kring leasingräntor kunde de föra en intressant diskussion kring leasingens
utveckling efter en standardförändring om alternativa finansieringsmöjligheter. Respondenten
för IT branschen kunde även delge information om det vanligast förekommande restvärdet för
leasing i sin verksamhet.
Intervjuerna var endast ett komplement till studien, det var inte heller med i den ursprungliga
planen, därför behandlas informationen hämtad från intervjuerna i mindre utsträckning än
övrigt datamaterial. Eftersom intervjuerna först blev aktuella i slutskedet av studiens
genomförande fanns inte tidsutrymmet att genomföra längre intervjuer eftersom
transkriberingstiden skulle bli för omfattande. Intervjuerna behandlade därför endast utifrån
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två frågeställningar. Först om respondenterna hade möjlighet att kunna delge information
kring vilka räntor och restvärden de hade på sina leasade tillgångar. Den andra
frågeställningen uppkom vid andra intervjutillfället om den nya standarden kunde leda till nya
finansieringsmöjligheter och inkluderades därför även på den tredje och sista intervjun.
Rienecker och Jørgensen (2014) och Eriksson och Kovalainen (2016) hänvisar inte till ett
specifikt antal företag som borde undersökas i en studie utan menar att aspekter som tid och
kostnad blir den avgörande faktorn för hur många som valdes. Dessa rekommendationer har
följts genom studien och 20 företag kommer att ligga till grund för jämförelsen för hur den
operationella leasingen överförs till balansräkningen. Granskning av fler företag bedöms inte
förändra resultatet av studien. För att ytterligare se den nya leasingstandardens effekt
beräknades nyckeltal före och efter en kapitalisering. De nyckeltal som användes för
jämförelsen var måtten soliditet och skuldsättningsgrad som ser till företagens finansiella
styrka. För jämförelsen valdes två av de 20 företagen slumpmässigt ut för att se förändringen.

2.4 Värdering av studien
Studien har en kvalitativ ansats men innehåller både kvantitativ och kvalitativ data. Därför tar
studien hänsyn till kriterierna för både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att
skapa en trovärdig studie. Det traditionella sättet att värdera en studie är genom reliabilitet och
validitet men Eriksson och Kovalainen (2016) rekommenderar istället att de begreppen ersätts
med trovärdighet. I studien har alla tre begrepp behandlats då de traditionella begreppen
fortfarande används vid kvantitativ datainsamling. Det har blivit vanligare att använda sig av
kvantitativ data i en kvalitativ analys då man anser att det ger mer trovärdighet till studien.
Ämnet är nytt och därför bedömdes det i den här studien att en kvalitativ datainsamling inte
gav tillräckligt med material. Det materialet som kan hämtas kvalitativt innan en förändring
av standarden kan endast baseras på spekulationer. Genom att kvantifiera förändringen kunde
en till infallsvinkel analyseras. Kvantifieringen bidrar till studien genom att se den faktiska
förändringen vilket kvalitativa data inte kan bidra till. En kombination av de två
datainsamlingsmetoderna har därför används.
2.4.1 Reliabilitet
Reliabilitet står för att själva studien ska kunna återskapas, i den meningen att de
mätinstrument studien utgår från måste ge ett trovärdigt resultat vid alla tillfällen (Quinlan
2011). Det innebär att om studien replikeras vid två eller flera tillfällen med samma
förutsättningar ska inte resultatet variera i den grad att det förändrar det slutgiltiga resultatet
(Holme & Solvang 1986). Det stödjs även av Thurén (2007) som menar att om kraven för
reliabilitet ska uppnås får inte resultatet variera beroende på användaren.
Eftersom kvalitativ data alltid innehåller någon form av tolkande kan den inte uppnå
reliabilitet. Reliabiliteten blir ändå viktig i studien eftersom den innehåller kvantitativ data
som ska kunna återskapas och visa samma resultat för att få trovärdighet. Blir det stora
variationer innebär det att reliabiliteten är låg och mätningen inte är användbar (Holme &
Solvang 1986). En hög grad av överensstämmelse mellan två olika mätningar som mäts med
samma instrument resulterar i en god reliabilitet (Olsson & Sörensen 2001). Vid kvantitativ
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data menar Elisasson (2010) att reliabilitet behövs för att skapa trovärdighet för
undersökningen. Ju lättare det är att återskapa resultatet desto mer trovärdigt är det.
I en kvantitativ datainhämtning som i den här med faktiska siffror är det desto viktigare att
mätningarna går att genomföra exakt likadant oberoende av vem som utför den (Eliasson
2015). För att skapa reliabilitet har ett underlag för uträkningar arbetats fram för att på ett så
pålitligt sätt som möjligt kunna kapitalisera operationella leasingavtal. Underlaget har därefter
replikeras rakt av på samtliga undersökta företag för att kunna ge undersökningen
trovärdighet. I studien har reliabiliteten behandlats genom att uträkningar utförligt har visats
för att kunna återskapas. Den som vill återskapa studien kan stegvis följa processen för vilken
metod och teori som ligger till grund för insamling av datamaterialet. Därefter visas vilka
uträkningar och tolkningar som gjorts för att leda fram till en diskussion och därefter slutsats.
För att få exakta siffror kan personen dessutom finna de företag vars årsredovisningar som
används.
2.4.2 Validitet
Validitet ställer frågan om det man mäter är det man avsett att mäta (Thurén 2007; Eriksson &
Kovalainen 2016). Validiteten handlar om hur sann den data och metod man använder sig
utav är för att läsaren ska känna tilltro till forskningen. Om man inte verifierar den data man
har så saknar forskningen trovärdighet (Denscombe 2009). Genom källhänvisning verifieras
studiens datamaterial som samlats in som underlag.
Eliasson (2015) menar att det finns ett samband mellan reliabiliteten och validiteten. Om
reliabiliteten för undersökningen är stark finns det bättre förutsättningar för att en stark
validitet ska uppfyllas, samtidigt kan aldrig validiteten bli starkare än vad reliabiliteten är.
Trots det så poängterar Olsson och Sörensen (2001) att validiteten och reliabiliteten är lika
viktiga. För att skapa validitet krävs det att informationen som mäts är sannhetsenlig, med
andra ord trovärdig (Olsson & Sörensen 2001). I den här studien har information hämtats från
årsredovisningar vilket skapar stark validitet enligt Eliasson (2015) som menar att offentliga
dokument som årsredovisningar har.
2.4.3 Trovärdighet
De klassiska begreppen har skapat vissa problem för den kvalitativa forskningsansatsen och
därför har nya begrepp etablerats där bland trovärdighet. Det finns fyra kriterier som
kännetecknar trovärdighet vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.
Det första kriteriet, tillförlitligheten, innebär att man ser till hur trovärdig den insamlande
informationer är i förhållande till den verklighet den försöker avspegla (Eriksson &
Kovalainen 2016). I den kvalitativa undersökningen där tolkning sker utifrån data som
hämtats från årsredovisningar anses det vara en tillförlitlig källa och därför bedöms
tillförlitligheten som hög.
Överförbarhet innebär att studien ska kunna replikeras i en annan miljö och en annan tid. För
att studien ska kunna vara överförbar menar Bryman och Bell (2015) att all information som
är underlag för dataanalyserna ska finnas tillhanda för läsaren för att den ska kunna bli
replikerbar. Eftersom den kvalitativa undersökningen tolkar kvantitativ data, i form av
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beräkningar utifrån årsredovisningar, från ett specifikt år kommer en identisk datainsamling
kunna genomföras av någon annan i en annan miljö eller tid.
Pålitligheten handlar om att studien ska klargöra hur man går tillväga för att komma fram till
den diskussion som sedan leder till ett trovärdigt resultat. Om man sätter pålitlighet i relation
till studien bedöms den kvalitativa datainsamlingen hög. Det eftersom informationen hämtats
från standardsättande organisationer. Organisationerna har ögonen på sig och deras arbete har
stor inverkan på samhället därför anses det i studien som pålitlig information. Fejes och
Thornberg (2009) menar att varje kvalitativ undersökning är unik, vilket är både för- och
nackdel för undersökningen. Fördelen är att forskarens tidigare erfarenheter och preferenser
kan leda till ny förståelse samtidigt som en nackdel är att undersökningens kvalité endast kan
utvecklas i nivå med forskarens utbildning och intellekt. Det ligger till grund för vad som
behandlas i studien och är svårt att frångå.
Bryman och Bell (2015) beskriver konfirmering som när författaren till en studie i största
möjliga mån ska undvika subjektivitet, det är dock omöjligt att undvika det helt. Vid
behandling av det kvalitativa datamaterialet kommer tidigare erfarenhet och utbildning att
påverka tolkningen. Därför har studien genomgående skrivits gemensamt i syfte att undvika
den enskilde individens subjektivitet.

2.5 Källkritik
Källkritiken kan kopplas samman med begreppen reliabilitet och validitet i den bemärkelse att
de texter som undersöks måste ha trovärdig information (Befring 1994). Bryman och Bell
(2015) förklarar att man måste se över sina källor med kritiska ögon för att identifiera
subjektiviteten som är vanligt förekommande av författarna i vetenskapliga publiceringar. I
största möjliga mån har subjektivitet försökt identifierats. Detta genom att läsa materialet med
kritiska ögon och försöka urskilja värdeladdade ord. De betonar även vikten av att använda en
variation av källor och därför har vetenskapliga artiklar, litterära verk, offentliga dokument
samt information från hemsidor används för studien.
Källkritik används för att få litteratur som är vetenskaplig, replikerbar och transparent. Den
fungerar som ett hjälpmedel för att kunna granska en text kritiskt. Thurén (2003) menar att
källkritik ger läsaren en slags ram att utgå efter när man ska utvärdera källans trovärdighet.
Hänsyn har tagits till källkritik genom att se att de vetenskapliga artiklarna blivit citerade för
att skapa trovärdighet till källan. Eftersom ämnet är relativt nytt har en del artiklar inte ännu
blivit citerade och därför har en egen bedömning av de nyare artiklarna genomförts för att
bedöma trovärdigheten. För att skapa ett större underlag för studien, som behandlar ett
förhållandevis nytt ämne, har ytterligare källor använts.
2.5.1 Vetenskapliga publiceringar
Studiens ämne är väldigt aktuellt och det krävs ny information för att ge den relevans. Därför
grundar sig studien främst på vetenskapliga artiklar hämtade från diverse uppdaterade
databaser för att kunna komma åt den senaste forskningen. Rekommendationer av Rienecker
och Jørgensen (2014) har används genom att hämta datamaterial från institutionens egen
databas för att ta fram de grundläggande vetenskapliga artiklarna för arbetet samt även
databasen Google Scholar.
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2.5.2 Litterära verk
Höst, Regnell och Runeson (2006) menar att litterära verk inte är en vetenskaplig publicering
men trots det kan det vara en bra källa för information. De skriver vidare att det är extra
viktigt att kontrollera källans kvalité, relevans och pålitlighet. Den litteratur som används för
studien är metodböcker och även annan kurslitteratur som är användbar vid uppsatsskrivning.
Det är upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning om trovärdigheten i källorna. Eftersom
den litteratur som använts är metodböcker och annan kurslitteratur som har det primära syftet
att lära ut bedöms litteraturen trovärdig.
2.5.3 Offentliga dokument
Redovisningsstandarder som frekvent har använts i studien är offentliga dokument. Offentliga
dokument ska vara de mest pålitliga, men de kan vara tillfällen där de är minst trovärdiga om
de har politiska eller andra intressen som påverkar textens innehåll (Befring 1994). FASB och
IFRS som är fristående organisationer (FASB u.å.a; IFRS 2016) utan koppling till politiska
arrangemang anses därför som trovärdiga och relevanta informationskällor för
undersökningen.
2.5.4 Webbplatser
Det finns många källor som inte är vetenskapliga men Höst, Regnell och Runeson (2006)
förklarar att dessa källor ändå kan vara värdefulla för ett examensarbete. Webbsidor som inte
är granskade kan innebära en risk men läsaren ska då bilda sig en egen uppfattning om
informationen som ges ut är trovärdig (Höst, Regnell & Runeson 2006). De webbsidor som
används för den här studien är FASB, IASB och andra revisionsbolags egna hemsidor.
Eftersom FASB och IASB är standardsättande organ för många länder och deras möten kring
standarder och annat sker öppet och offentligt (IFRS foundation u.å.; FASB u.å.c), bedöms
den informationen som hämtats därifrån som trovärdig för studien. Informationen som
hämtats från revisionsbolagens hemsidor bedöms som pålitlig eftersom de följer de lagar och
standarder som gäller kring redovisning.

2.6 Metodreflektion
Studiens metod är av kvalitativ ansats med både kvantitativ och kvalitativ data. Kvale (1997)
menar på att kvalitativ forskning ofta har kritiserats för att innehålla subjektivitet i tolkningen.
Den kvantitativa forskningen kritiseras istället för att inte ta tillräckligt med hänsyn till den
sociala omgivningen. Studien kombinerar både kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ
data är replikerbar och innehåller ingen subjektivitet men vid tolkning av värdena som går
under kvalitativ ansats går det inte att frångå subjektivitet.
Trots ett lågt antal respondenter bedöms den information som mottogs tillräcklig för att ta
fram en tillförlitlig beräkning. Det eftersom studien inte bygger på de exakta förändringarna i
siffror utan bygger på en diskussion kring förändringen efter en ny leasingsstandard. Hade
informationen kunnat hämtas som planerats skulle beräkningarna grundat sig på fler räntor
och restvärden än vad som blev utfallet och därmed hade den blivit mer trovärdig. Det här
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problemet uppstod relativt sent i studiens genomförande därför kunde endast svar mottas från
ett fåtal företag.
Studien behandlar en standard som gäller först 2019 och därför är det en svårighet att hitta
information kring effekterna av den nya standarden. Det finns spekulationer kring resultatet
av standardförändringen, men det är först när de har implementerats den exakta påverkan på
företagen redogörs.

2.7 Etiskt förhållningssätt
Ur ett konkurrensmässigt perspektiv är räntor för leasing känslig information och därför
erbjöds anonymitet vid utlämning av uppgifterna. Det eftersom leasingräntorna varierade i
avtalen beroende av den finansiella situationen i det leasingtagande företaget. Att skriva ut
företagens namn bedömdes inte tillföra något till studien utan det ansågs räcka med att
förklara vilken bransch de är verksamma i. Ställningstagandet gjordes utifrån Denscombe
(2009) som menar att man ska undvika att lämna ut information som respondenterna kan ta
skada från.
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3 Teoretisk referensram
3.1 Principal-agent teorin
Principal-agent teorin är en av de viktigaste teorierna inom redovisningen under de senaste 20
åren (Lambert 2001). Principal-agent teorin bygger på att individer och organisationer gör val
för företaget utefter vad som gynnar dem främst (Gauld 2007). Teorin syftar till att man är en
rationell nyttomaximerare, vilket innebär att agenter oftast väljer de alternativ som ger störst
vinning för dem själva istället för principalen (Adams 1994; Gauld 2007). Att principal-agent
teorin är frekvent använd av forskare i redovisningen är att den tar hänsyn till
intressekonflikter som är en primär problematik i förhållandet mellan redovisning och
revision (Lambert 2001).
Teorin implementeras vid förhållandet mellan två aktörer, det kan exempelvis vara
arbetsgivare och arbetstagare, advokat och klient eller säljare och köpare (Eisenhardt 1989;
Mishkin & Eakins 2012). De två aktörerna kallas principal och agent, där principalen är den
som anställer agenten för att utföra ett visst arbete och agenten är den som utför det arbetet
(Eisenardt 1989). Principalen kan inte styra agenten men han eller hon kan skapa bättre
förutsättningar för bättre effektivitet hos agenten genom olika motivationsmoment (De Palma,
Prunier, & Leruth 2009).
Vid ett aktiekontrakt är principalen aktieägarna och agenten cheferna som driver företaget, det
innebär att de två aktörerna består av olika personer vilket kan skapa en så kallad ”moral
hazard” (Mishkin & Eakins 2012). ”Moral hazard” innebär att de två aktörerna kanske har
olika preferenser till vilka risker de anser är genomförbara att ta i ett företag för vad de har att
förlora (Eisenhardt 1989). Cheferna kanske undanhåller information för intressenterna eller
tar onödiga risker för att de ska gynna sina egna intressen framför att se till intressenterna
(Mishkin & Eakins 2012). Det här är en form av asymmetrisk information mellan aktörerna
där agenten har mer information än principalen, vilket skapar en brist i tillit mellan aktörerna
(Adams 1994; Schiele, Ernst & Steinle 2014).
En annan problematik som uppkommer vid ett principal-agentförhållande är det så kallade
“negativt urval”. Det uppstår när en agent har mer information än principalen vid ett
beslutsfattande som gör att principalen inte kan bedöma om agentens agerande är utifrån
principalens bästa eller sin egna (Adams 1994).
Årsredovisningar används som ett verktyg för intressenter för att kunna fatta beslut (Hynes
2009). När företag väljer att redovisa sina leasingavtal som operationella som inte syns i
balansräkningen för att skapa bättre finansiella rapporter undanhåller de information som är
viktig för intressenterna (Bennett & Bradbury 2003; Barone, Birt & Moya 2014; Bohušová
2015).

3.2 Förtroende
Förtroende (trust) är enligt Blomqvist (1997) en av de viktigaste faktorerna för ett
framgångsrikt företag. När man arbetar ihop med andra innebär det en form av ömsesidigt
beroende (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Förtroende grundar sig i att två parter ingår
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någon form av affärsrelation där den ena parten har en förväntan på vad den andra parten ska
prestera i framtiden (Blomqvist 1997). Den part som har en förväntan på sig kan inte
bestämma vilket förtroendet den andra har till en, utan det ligger alltid i betraktarens ögon.
Förtroendet är ett verktyg som används när någon vill investera i ett företag (Blomqvist 1997).
Redovisning är starkt kopplat till förtroende då händelser som Enronfallet och Worldcom, där
revisorer missbrukade sin roll, har skapat en misstro till hela redovisningsyrket av samhället i
USA (Sun 2006).
Blomqvist (1997) menar att förtroende är något som byggs upp med tiden. Samtidigt är den
väldigt skör då om den någon gång bryts är det svårt att få tillbaka sitt förtroende. Herbert,
Keerobert och Knox (1970) menat trots att förtroende är ett viktigt begrepp inom redovisning
finns det inte en enhetlig syn på vad begreppet står för.
Förtroende inom ekonomiska förhållanden mellan företag och individer eller någon annan
uppsättning krävs att det både finns rätt kompetens och moraliskt ansvar för att parterna ska
känna sig trygga (Blomqvist 1997). Det finns flera definitioner på förtroende i litteraturen
(Herbert, Keerobert & Knox 1970; Mayer, Davis & Schoorman 1995; Blomqvist 1997).
Blomqvist (1997) väljer att definiera förtroende inom ekonomiska förhållanden som att en
part lägger sitt förtroende i en annans om att dennes kompetens och goodwill. Goodwill
innebär här att den andra parten ska ta moraliskt ansvar och ha positiva avsikter gentemot den
andra. Blomqvist (1997) menar att man är naiv om man lägger sitt förtroende hos någon
annan utan att kolla upp deras avsikter från början. Baldvinsdottir, Hagberg, Johansson, Jonäll
och Marton (2011) menar att för att redovisningen ska uppfylla sitt syfte är förtroendet viktigt.

3.3 Rättvisande bild
En av de första definitionerna av rättvisande bild kom 1981. Då påstods begreppet vara en
fackterm och innebar att redovisning upprättades i enlighet med god redovisningssed, bästa
möjliga avläsning av siffror för att ge en objektiv bild och ett undvikande av möjliga
utelämnanden och manipulationer. År 1985 publicerades en ny definition av rättvisande bild
som ett filosofiskt begrepp, vilket frångick den tidigare tolkningen som innebar att rättvisande
bild skulle vara en detaljerad uppsättning regler. Samma år diskuterades innebörden av
begreppet vidare och ytterligare en definition presenterades som betonar vikten av innehållet
snarare än formen. Det viktigaste var att användarna kunde få nytta av den finansiella
informationen. Delade meningar råder kring begreppets innebörd och 1992 påstods
rättvisande bild omöjligt att definiera (Marculescu & Dondera 2013).
Följande utdrag kommer ifrån årsredovisningslagen för rättvisande bild:
3 § Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en
helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det
behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas
tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna
råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om
detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.
(2 kap. 3 § ÅRL)
Rättvisande bild (True and fair view) handlar om att visa en rättvis bild av företagets
ekonomi. Den ekonomiska verkligheten ska avspeglas i de finansiella rapporterna. Begreppet
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är väl använt och innebär att redovisningen upprättas med god redovisningssed. Siffrorna i
årsredovisningen ska vara så exakta som möjligt för att de i sin tur kan ge läsaren rimliga
uppskattningar av det ekonomiska läget (Dahlin, Jönsson & Lundén 1998). Alexander och
Archer (2003) menar att om informationen ska vara användbar måste den vara pålitlig och
innehålla hög grad av tillförlitlighet. För att uppnå kriterierna ska de finansiella rapporterna
vara fria från brister och innehållet ska kunna ge en likvärdig bild av det som läsaren
förväntar sig. Alla transaktioner ska spegla den verkliga formen och den ekonomiska
verkligheten och inte bara den lagliga innebörden (Alexander & Archer 2003).
Den nuvarande operationella leasingen, som inte redovisats på balansräkningen, speglar inte
företagens ekonomiska verklighet. Detta innebär att tillgångar och skulder inte ger en
rättvisande bild (FASB 2015). Om det finns stora operationella leasingar som inte redovisas
kan det ge en falsk bild och nyckeltal som verkar bättre än vad de egentligen är (Bennett &
Bradbury 2003; Barone, Birt & Moya 2014; Bohušová 2015). Att operationell leasing strider
mot rättvisande bild är inget nytt fenomen utan det har funnits diskussioner kring ämnet sedan
lång tid tillbaka (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006).
Eftersom företagen lever i en miljö med ständig förändring är det inte alltid lätt att låta
årsredovisningen ge en sann bild av verkligheten. Idag råder stora skattetryck som är svåra för
företagen att hantera. Ledningen tenderar att tänja på gränserna för att kunna redovisa en
bättre bild av företagets ekonomiska ställning. Företagen vet att redovisningen ska ge en
tydlig, ärlig och rättvis bild av tillgångarna, finansiell ställning och resultatet men trots
vetskapen om hur viktigt det är så visas ofta en annan bild av företaget än vad som är den
verkliga (Marculescu & Dondera 2013).
Marculescu och Dondera (2013) skriver att de är revisorerna som har ansvaret att göra den
bedömning kring redovisningens trovärdighet. Det är revisorerna som besitter kunskaperna
och erfarenheten som krävs för att göra en professionell bedömning. De diskuterar vidare om
att rättvisande bild möjligen skulle kunna vara en subjektiv objektivitet som revisorerna
utsätts för vid upprättande av finansiella rapporter. Ekonomiska händelser kan uppfattas olika
hos revisorer och vad den ena revisorn bedömer som rättvis bild kanske inte instämmer hos
den andra och därmed kan den viktiga objektiviteten bli subjektiv.

3.4 IASB
IASB är ett privaträttsligt och oberoende organ som har det primära syftet att utveckla och
godkänna redovisningsstandarder, de som kallas IFRS. IASB arbetar under tillsyn av IFRS
foundation. Medlemmarna i IASB utses utav IFRS foundation (Deloitte 2016f).
Medlemmarna i IFRS foundation är förtroendevalda och representerar olika delar av världen
med rätt balans av professionella bakgrunder (Deloitte 2016e).
IASB arbetar för allmänhetens intresse och har som mål att upprätta en enda uppsättning av
globalt accepterade redovisningsstandarder baserade på tydliga principer. Standarder bör vara
av hög kvalitet, lätta att förstå och genomförbara. De ska i sin tur kräva en hög
redovisningskvalité i form av öppenhet och jämförbarhet i de finansiella rapporterna. Det är
av betydelse eftersom investerare och andra användare av de finansiella rapporterna grundar
beslut med hjälp av redovisningens siffror (Deloitte 2016d). Alla möten som hålls inom IASB
är offentliga och allmänheten kan ta del av allt som behandlats under mötena. Alla dokument,
diskussionsunderlag och andra handlingar som tas fram av IASB är offentliga. Även alla ED
som publiceras är öppna för allmänheten och tillåts att bli kommenterade. Kommentarerna är
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enligt IASB en mycket viktig del av den process som krävs innan en standard sätts i bruk
(IFRS u.å.e). Vägen till en ny IFRS är lång och utvecklingen består av sex olika delar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställa agendan
Planering av projektet
Utveckla och offentliggöra underlagen för diskussion
Utveckla och offentliggöra utkastet (expousre draft) för den nya standarden
Utveckla och publicera standarden
Arbete som krävs efter en ny IFRS har tillkommit
(Fritt översatt av IFRS u.å.d)

Det första steget på vägen till en ny standard är att fastställa agendan. Innan det placeras på
agendan måste IASB överlägga ärendet med “IFRS advisary council”. Alla diskussioner sker
på offentliga IASB möten. Innan arbetet mot att en ny standard placeras på agendan går IASB
igenom projektets fördelar utifrån ett investerarperspektiv. Det som diskuteras är om en ny
standard skulle medföra relevant information till användarna och hur säker informationen är
som lämnas ut. De kontrollerar om det finns någon befintlig vägledning kring ämnet i
dagsläget och om möjligheterna till en konvergens med andra organ skulle öka. Slutligen
undersöks vilken kvalité en ny standard skulle få och om det finns resurser till att utveckla
den. Syftet med detta är att kunna bemöta efterfrågan på högkvalitativ information som är
användbar för brukare av de finansiella rapporterna men även för utgivarna (IFRS u.å.h).
Det andra steget i processen är att planera projektet. Här tar IASB beslutet om de ska fullfölja
projektet själva eller tillsammans med en annan normgivare. Oavsett vad som beslutas så ser
processen nästan likadan ut. Följande steg är att tillsätta en rådgivande grupp. De som ingår i
gruppen beslutas av de två högst uppsatta personerna inom IASB. Medlemmarna i gruppen
kan komma från andra normgivningsorgan (IFRS u.å.f).
Nästa steg är att utveckla och offentliggöra diskussionsunderlaget. När det kommer till större
projekt väljer IASB att publicera ett diskussionsunderlag trots att det inte är obligatoriskt.
Underlaget innehåller en omfattande översikt av problemområdet, möjliga sätt att lösa
problemet, preliminära synpunkter av IASB och slutligen en invit till att lämna synpunkter, så
kallade remissvar. Om diskussionsunderlag inte är skapat av IASB själv kommer det ifrån en
annan standardsättare, men det är fortfarande IASB som publicerar det. Om det är fallet krävs
det att IASB behandlar frågorna i diskussionsunderlaget på ett möte och att en majoritet bland
deltagarna i IASB röstar för ett offentliggörande av dokumentet (IFRS u.å.a).
Följande steg är att utveckla och offentliggöra utkastet för den nya standarden. Den här delen
i processen är obligatorisk och mycket viktig. Utkastet är IASB:s främsta verktyg för att
kunna ta emot allmänhetens reaktion och respons på det som tagits fram. Till skillnad från
diskussionsunderlaget innehåller utkastet ett förslag på en ny standard eller en ändring av en
redan befintlig standard. Utvecklande av ett utkast börjar med att IASB tar upp problem som
identifierats från en undersökning av IASB. Sedan går man igenom kommentarerna på
diskussionsunderlaget och slutligen tar man hänsyn till förslag som kommer ifrån “IFRS
advisary council”, normgivare, rådgivare samt ifrån allmänheten. Därefter börjar IASB
utveckla utkastet (IFRS u.å.b).
Kommande steg är att utveckla och publicera den nya IFRS standarden. Det görs under ett
IASB möte efter att de har beslutat att alla kommentarer på utkastet kommit in. När alla
frågorna kring utkastet bedöms lösta ska IASB besluta om det behövs göras ett andra utkast
på de reviderade och ge allmänheten en möjlighet att kommentera. När IASB överväger ett
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andra utkast tar de hänsyn till ett antal olika aspekter. De identifierar viktiga frågor som dykt
upp när utkastet var tillgänglig för kommentarer som tidigare inte behandlats. De bedömer om
den förståelse de har för problemet är tillräcklig och om de aktivt hämtat synpunkter från
processens alla delar. Om IASB bedömer att alla synpunkter behandlats tillräckligt för att
kunna ligga till grund för en ny IFRS kommer inte ett nytt utkast att krävas. Om det bedöms
att ett nytt utkast är nödvändigt kommer processen vara likadan som för det första utkastet.
När IASB bedömer att de har nått en slutsats kommer en ny IFRS att utarbetas (IFRS u.å.c).
Efter att en ny IFRS är utfärdad tillkommer en del efterarbete. IASB håller regelbundet i
möten med berörda parter. Andra standardsättare är ofta deltagare på dessa möten. Syftet med
mötena är att diskutera oförutsedda problem som är relaterade till implementeringen av en ny
standard samt de konsekvenser den kan medföra. IFRS foundation förespråkar alltid
utbildning av en ny standard då de eftersträvar en enhetlig användning av IFRS (IFRS u.å.g).

3.5 FASB
FASB är det standardsättande organet för US GAAP. FASB finns för att fastställa normer för
ekonomisk redovisning i den privata sektorn. Standarderna är granskade och godkända av
SEC och det amerikanska institutet för auktoriserade revisorer. Syftet med FASB är att de ska
skapa och förbättra redovisningsstandarder som främjar den finansiella rapporteringen som i
sin tur ger kvalitativ information till investerare och andra användare. FASB är en oberoende
organisation som uppmuntrar ett brett och varierat deltagande. Alla intressenternas förslag är
av intresse för FASB (FASB u.å.b).
Även FASB har en process för att tillsätta nya standarder. Processen inleds med att styrelsen i
FASB tar emot rekommendationer eller förfrågningar på en ny standard eller en modifiering
av en redan befintlig. Ordföranden i FASB tar beslutet om att lägga till projektet på agendan.
Det sker under tillsyn av styrelsen i FASB, som består av förtroendevalda, och efter lämpliga
samråd med medlemmarna i FASB. Styrelsen tar sedan upp de inkomna förslagen och
rekommendationer på ett eller flera offentliga möten. Följande steg är att styrelsen utfärdar ett
utkast. Endast i vissa projekt utfärdas ett diskussionsunderlag innan utkastet. Det görs endast
om ytterligare infallsvinklar anses nödvändiga. Nästa steg i processen är att styrelsen håller i
ett möte för att diskutera utkastet, även det görs endast om det bedöms nödvändigt. Därefter
diskuteras kommentarerna som tagits upp på det eventuella mötet för utkastet samt övrig
information. De slutsatser som tas kommer att presenteras på offentliga möten. Det sista
steget är själva utfärdandet av den nya standarden eller en förändring av en befintlig (FASB
u.å.c).

3.6 Skillnader mellan IAS 17 och ASC 840
Det som främst skiljer de tidigare standarderna åt grundar sig i att de härstammar från olika
regelverk som har olika byggstenar. IAS 17, från IFRS, är mer principbaserad och ASC 840,
från US GAAP, är mer regelbaserat. Det finns både för- och motargument för de två
standarderna. Förespråkare för den mer regelbaserade redovisningen menar att med mer
strikta regler minskar man risken för att få olika redovisning oberoende på vem användaren
är. De som argumenterar emot regelbaserad redovisning menar att när man har den typen av
referensramar redovisar man bara som det står utan att ta hänsyn till tanken bakom regeln. Det
kan skapa en snedvriden bild av vad man egentligen vill komma åt. Förespråkare för
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principbaserad redovisning menar att principer gör att användaren istället hittar den rätta
lösningen med hjälp av sitt sunda förnuft. De som motsäger sig principbaserad redovisning
anser att det skapar en större diversifiering av årsredovisningarna, men förespråkarna menar
att med rätt kunskap hos användaren blir inte utfallet särskilt splittrat (Collins, Pasewark, &
Riley 2012).
För att gå in djupare in i ämnet om skillnaderna mellan US GAAP och IFRS kan man utgå
från IAS 17 p. 10-11 som lyder:
10. Om ett leasingavtal ska betraktas som operationellt eller finansiellt
beror på avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga
form. Nedan följer några exempel som situationer som enskilt eller
tillsammans normalt leder till att leasingavtalet klassificeras som
finansiellt:
a) äganderätten till tillgången överförs till leasingtagaren när
leasingavtalet löpt ut,
b) leasingtagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som
understiger förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att de vid
leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att
utnyttjas,
c) leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska
livslängd även om äganderätten inte övergår,
d) vid leasingavtalets början uppgick nuvärdet av minimileasingavgiften
till allt väsentligt tillgångens verkliga värde, och
e) leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasingtagaren kan
använda objektet utan att väsentliga ändringar görs.
11. Exempel på andra situationer som enskilt eller tillsammans tyder på
ett finansiellt leasingavtal föreligger:
a) om leasingtagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får
leasingtagaren bära de förluster leasinggivaren åsamkas på grund av
uppsägningen,
b) vinster och förluster som hänför sig till förändringar av det verkliga
värdet av objektens restvärde tillfaller leasingtagaren (exempelvis i form
av en rabatt på leasingavgiften motsvarar större delen av
försäljningspriset vid slutet av leasingperioder), och
c) leasingtagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är
väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift.
(IAS 17 p. 10-11)
IAS 17 och ASC 840 skiljer sig inte så mycket åt i själva lagtexten. De första två punkterna i
IAS 17 p. 10 är identiska med varandra. Det som skiljer US GAAP mot IFRS i p. 10 c) är att
leasingperioder ska omfatta 75 % av leasingobjektets ekonomiska livslängd, vilket inte ger
utrymme för tolkning som i IFRS där de istället står större delen. Det innebär att två identiska
leasingavtal kan få olika innebörd beroende på klassificering. Det kan även vara fallet i p. 11
d) där man i IFRS hittar beteckningen väsentligt istället för den exakta procentsatsen 90 %
som finns i US GAAP. De resterande fyra punkterna finns bara i IFRS och är också en
beroende faktor av varför de kan skilja sig åt (Doupnik & Perera 2015).
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3.7 Finansiell leasing
I IAS 17 p. 10 står det att avtalets ekonomiska innebörd avgör om ett leasingavtal ska
betraktas som finansiellt eller operationellt. Den civilrättsliga formen tas inte hänsyn till.
Enligt IAS 17 p. 20 belastar den finansiella leasingen både resultaträkningen och
balansräkningen. Det som även karakteriserar ett finansiellt avtal är att de risker och fördelar
som följer med den leasade tillgången överförs till leasingtagaren. När ett företag redovisar
leasingen som finansiell bokförs det likvärdigt med att företaget skulle ha lånat pengar och
köpt tillgången. Detta illustreras med ett exempel nedan:

Balansräkning

Debet

Kredit

Tillgångar

1000 000

Skulder

1000 000

Totala tillgångar/ skulder
Figur 4.1 Finansiell leasing

1000 000 1000 000
Källa: (egen modell)

3.8 Operationell leasing
Den operationella leasingen är den som inte redovisas på balansräkningen. Det syns endast på
resultaträkningen och liknar en hyreskostnad. Företaget kan bruka tillgången precis som om
de skulle ägt den, men den operationella varianten på leasing tar inte hänsyn till det på
balansräkningen (Kilpatrik & Wilburn 2011). I IAS 17 p. 8 beskrivs ytterligare en sak som är
utmärkande för ett operationellt avtal, vilket är att de ekonomiska risker och fördelar stannar
hos leasinggivaren. Exemplet nedan visar ett företag som använder sig utav operationell
leasing i redovisningen för balansräkningen:

Balansräkning

Debet

Tillgångar

Kredit

0

Skulder

0

Totala tillgångar/ skulder
Figur 4.2 Operationell leasing
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0

0

Källa: (egen modell)

3.9 Skillnader mellan hyra och operationell leasing
Enligt Bra böckers lexikon (1986) är hyra när nyttjanderätten av lös egendom sker mot
ersättning.
Avtalsformen operationell leasing kallas även fullserviceleasing som innebär att
leasinggivaren står för reparationer, service och underhåll för den period tillgången hyrs. När
en avtalsperiod tar slut garanterar ofta leasinggivaren restvärdet av objekten som innebär att
om objekten har en vinst eller förlust vid periodens slut står på leasinggivaren (Svernlöv &
Gustavsson 1993).

3.10 Konvergensprojektet
Konvergensprojektet började 2002 när IASB och FASB beslöt sig om att försöka konvergera
deras redan existerande redovisningsstandarder till att bli en enhetlig gemensam. Projektets
avtal kom att kallas The Norwalk Agreement (IFRS 2013a; Pacter 2013). Det blev särskilt av
intresse för FASB som sedan tidigare diskuterat om att eventuellt adoptera eller tillåta den
framgångsrika IFRS standardsättningen för de inhemska amerikanska företagen (Deloitte
2016a).
IASB och FASB kom överens om att vid konvergeringen ska den standard som hade tydlig
fördel gentemot den andra gälla för de båda. Brister det i båda standarderna skulle de
gemensamt arbeta fram en ny förbättrad (Pacter 2013). För att få standarder av hög kvalité
ville de två organisationerna även få inflytande från individuella och andra organisationer som
är insatta i redovisningspraxisen (IFRS 2013b). Konvergensprojektet har sedan sin början
kontinuerligt utvecklats med några milstolpar där vissa varit viktigare än andra (Deloitte
2016a; Pacter 2013). Där ibland 2007 när SEC började acceptera att företag som inte
ursprungligen var etablerade i USA nu kunde få redovisa enligt IFRS på den amerikanska
börsen (IFRS 2013a; Pacter 2013).
Konvergensprojektet har haft olika utfall där vissa standarder har konvergerats som förväntat
och andra där de bara har haft en partiell konvergens där de sammanfört vissa delar av
standarden men där det kvarstår vissa skillnader. Det finns också de standarder där de inte
kunde komma överens som därför antingen avbröts eller där de valde att ha var sin standard
(Pacter 2013). Det blev utfallet för leasingkonvergeringen som resulterade i två olika modeller
(Hsieh & Su 2015).

3.11 De nya standardernas framväxt från leasingtagarens perspektiv
3.11.1 ED 2010
Exposure Draft som utfärdades 2010, av IASB och FASB gemensamt, ger främst förslag på
hur redovisningspraxisen ska förändras för leasingtagaren då existerande standarderna har
stora brister här. Trots att fokusering ligger på leasingtagaren ges förslag på ändring för
leasinggivaren för att komplimentera de nya riktlinjerna för leasingtagaren (IFRS 2010).
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ED 2010 vill att leasingredovisningen ska byggas utifrån en “right-of-use” modell som
innebär att leasingtagaren redovisar leasingen som en tillgång och en skuld i balansräkningen.
Tillgången kommer under den förväntade leasingperioden amorteras och skulden kommer ha
en räntekostnad till leasingbetalningen. Den förväntade leasingperioden antas vara så lång
som det är sannolikt att leasingobjektet kommer hyras ut (IFRS 2010).
De företag som kommer påverkas främst av det nya förslaget är de som har större andel av
operationella leasingavtal eftersom de tidigare uteslutit leasingkostnaden i balansräkningen.
Även finansiella leasingavtal kommer få en del justeringar. De nya riktlinjerna kommer
innebära att tillgången redovisas som att den har bytt ägare under den specificerade
leasingperioden (KMPG 2010).
IASB och FASB vill utifrån ED 2010 inleda en form av diskussion där utomstående individer
eller organisationer kan skicka in remisser på synpunkter och förbättringar de anser utkastet
behöver (IFRS 2010).
3.11.2 ED 2013
Styrelserna fick in närmare 800 remissvar till ED 2010 som därefter analyserades för att
modifieras till ett nytt utkast kallat ED 2013. ED 2013 är också ett utkast där styrelserna vill
skapa en diskussion för att ytterligare kunna skapa förbättringar innan en slutlig standard
införs (IFRS 2013b).
En diskussion som fördes av många utifrån ED 2010 var att det finns en stor variation av olika
typer av leasing och därför kan det vara svårt att ha enbart en modell för hur de ska redovisas.
Därför har IASB och FASB skapat två skilda tillvägagångssätt vid redovisning av utrustning
och fast egendom. Den redovisningsmodell som ska implementeras väljs beroende på hur
tillgången används i företaget. När det gäller utrustning som maskiner minskar de i värde
under leasingperiodens gång. Fast egendom så som fastigheter och mark har inte samma
effekt och därför bör dessa skiljas åt. Den här uppdelningen har resulterat i en dubbelmodell
med två typer av klassificeringar av leasing, typ A och typ B. Där typ A är för utrustning och
typ B är för fast egendom. Typ A leasingar som minskar i värde över tiden bör därför
amorteras i form av avskrivningar och ha en ränta på de finansiella skulderna som om det
hade varit en vanlig skuld. Typ B leasing som inte minskar i värde kommer istället redovisas
som en linjär betalning likt den operationella leasingen (IFRS 2013b).
I ED 2010 föreslogs att benämning för vad en leasing är skulle vara densamma som i IAS 17
och IFRIC 4 som också behandlar leasing. Det väckte reaktioner kring problematiken hur man
ska definiera ett avtal som en form av leasing och inte som en form av serviceavtal då den
tidigare standarden är diffus i det avseendet. Därför utvecklades ED 2013 med att lägga till att
tillgången ska upp i redovisningen som leasing, när leasingtagaren har en rätt att förfoga över
tillgången över en specificerad tidsperiod. IASB och FASB hoppas att den här ändringen
kommer innebära att fler avtal som tidigare tvivelaktigt redovisats som serviceavtal nu istället
blir som leasingavtal (IFRS 2013b).
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3.11.3 De nya standarderna
FASB och IASB använde sig av de remissvar som skickades in till ED 2013 för att reglera de
nya slutgiltiga standarderna. Remissvaren tydde på en önskan om ännu tydligare riktlinjer för
när ett avtal ska definieras som ett leasingavtal och inte ett serviceavtal, vilket styrelserna tog
hänsyn till och har reviderat (IFRS 2015). Även flera andra områden har tydliggjorts och
simplifierats (KPMG 2015).
Arbetet med de nya standarderna har varit en lång process och slutligen inneburit att FASB
och IASB inte har kunnat komma överens om en enhetlig modell för leasingtagaren. Det
innebär att det kommer att finnas en version av standarden för IFRS och en för US GAAP. I
IFRS version kommer det enbart finnas en modell för alla leasingavtal. I US GAAP versionen
kommer det istället införas en dubbelmodell (KPMG 2015). Dubbelmodellen innebära att det
fortfarande kommer finnas finansiella och operationella leasingar. Det som skiljer den nya
standarden mot den gamla är att den operationella leasingen har fått förändrad innebörd. De
måste nu alla gå genom balansräkningen förutom leasingar av mindre värde eller kortare än
12 månader (FASB 2016c).
De nya standarderna kommer fortfarande vara ett omtalat ämne i den bemärkelsen att de båda
nu tillåter att leasingavtal av lägre värde utesluts i balansräkningen och att US GAAP tillåts
att fortsätta ha två typer av leasingavtal (KPMG 2015).
3.11.4 Skillnaderna i räkenskaperna
IFRS kommer genom att enbart ha en modell inte ha någon typ av klassificerings test. US
GAAP som har dubbelmodellen kommer utifrån de kriterierna som idag finns i IAS 17
klassificera avtalet som antingen finansiellt eller operationellt (KPMG 2015). Det som skiljer
den tidigare klassificeringen av leasing i US GAAP mot den nya är att de leasingar som nu
blir klassificerade som operationella också kommer placeras i balansräkningen under
tillgångar och skulder (FASB 2015).
Leasingen kommer i US GAAP redovisas olika beroende på om de klassificeras som
finansiella eller operationella avtal. De båda leasingavtalen kommer redovisas i
balansräkningen som en “right-of-use” tillgång med tillhörande leasingskuld till nuvärdet av
leasingbetalningarna. Den finansiella leasingen kommer dessutom redovisa en ränta på
skulden och amortering av tillgången. De operationella avtalen kommer inte ha en ränta och
amortering utan istället enbart en leasingkostnad som är jämt fördelad över den förväntade
leasingperioden (FASB 2016c).
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Figur 4.3 IFRS-leasing modell

Källa: (egen modell tolkad från FASB 2016c)

Figur 4.4 US GAAP-leasing modell

Källa: (egen modell tolkad från FASB 2015)

Leasingen redovisas olika i balansräkningen beroende på om de redovisas under IASB eller
FASB eftersom de har olika modeller. Gemensamt är att det finns två möjliga alternativ för
redovisningen av leasing. Där företagen antingen kan redovisa leasingen i balansräkningens
tillgångar och skulder som en separat post mot de övriga tillgångarna och skulderna eller så
kan de inkludera det i företagets övriga tillgångar och skulder. Gör de enligt andra alternativet
måste det i noterna specificeras vilka poster som är leasingrelaterade. Skillnaden mellan de
två standarderna är att i FASB ska man dessutom specificera vilka poster som tillhör de
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finansiella och operationella, antingen direkt i balansräkningen eller i noterna. Det är i FASB
förbjudet att redovisa de finansiella posterna under de operationella (FASB 2015).

3.12 Nya standardens påverkan på US GAAP företag
FASB kommer begära att en leasingtagare redovisar sina leasingkostnader genom ett
retroaktivt tillvägagångssätt till den nya standarden, vilket inkluderar redan existerande och
nya leasingavtal. Leasingtagaren kommer inte behöva omvärdera de leasingar som redan har
hunnit löpa ut före det utsatta datumet. FASB tillåter därför inte en fullständig retroaktiv
övergång.
Inför att den nya standarden träder i kraft kommer de leasingkostnader i FASB som inte
tidigare har klassificerats som en leasingkostnad, men som nu enligt den nya standarden borde
klassificeras här, skrivas in som en finansiell leasing. Skulle den inte korrigeras in som en
finansiell leasing kommer den istället att skrivas av mot det egna kapitalet. Till dess att den
nya standarden träder i kraft kommer man att redovisa leasing utifrån den gamla standarden
ASC 840, men när den nya träder i kraft kommer det vara den man följer. Vid övergången
kommer inte de redan existerande utbetalningarna räknas om, de räknas endast om vid en
ändring av leasingavtalet i fall som att leasingperioden skulle ändras eller att leasingskulden
av någon anledning omvärderas.
När det kommer till hur operationella leasingavtal ska redovisas när den nya standarden träder
i kraft finns vissa kriterier. Leasingen beräknas genom summan av de beräknade nuvärdena av
de återstående minimileasingkostnaderna, utifrån ASC 840, plus de eventuella belopp som
kan förväntas bli i restvärde av leasingen. Detta beräknas utifrån en diskonteringsränta i
enlighet med den nya standarden. Har en omvärdering av leasingperioden eller en
modifikation av avtalet inträffat behöver de inte redovisas retroaktivt.
Den operationella leasingen ska mätas utifrån de belopp som motsvarar leasingskulden med
justering för om det finns förutbetalda eller upplupna leasingkostnader. De ska även justeras
för om den operationella leasingen inte har skrivits av men som genom den nya standarden
bör skrivas av. Direkta kostnader som vid den nya leasingen inte blir klassificerad som
finansiella ska skrivas av mot eget kapital. Även de leasingskulder som i den nya standarden
inte klassificeras som finansiella skrivs av mot det egna kapitalet.
Från och med det datumet den nya lagen träder i kraft ska de leasingavtal som på något vis
omvärderas eller modifieras redovisa enligt den nya standarden. Till skillnad mot IASB har
FASB tillåtit vissa lättnader vid implementering av den nya standarden. Vid användning av
lättnaderna måste de följas till fullo på alla leasingavtal och inte endast på några utvalda. De
lättnader som FASB tillåter är:
1. att leasingtagaren slipper omvärdera de leasingavtal som har gått ut eller som skrevs
innan den nya standarden träder i kraft
2. att leasingtagaren inte behöver klassificera om de leasingavtal som gått ut innan eller
som skrevs innan den nya standarden träder i kraft
3. att leasingtagaren inte behöver omvärdera de direkta kostnaderna för befintliga
leasingkostnader som enligt den nya standarden hamnar under finansiell leasing.
(fri översättning FASB 2015)
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Ytterligare har FASB gjort en lättnad som innebär att de avtal som redan existerar innan
standarden träder i kraft kan förnyas under den gamla standarden. Den här lättnaden kan
användas separat eller gemensamt med den ovanstående (FASB 2015).

3.13 Påverkan på nyckeltal
Nyckeltal hjälper ett företag att beskriva, analysera och identifiera effekten av förändringar.
Detta ger en indikator på den ekonomiska ställningen i företagen och hjälper till att anpassa
ekonomistyrningen. Siffrorna i nyckeltalen innehåller mycket information och är i flera fall
avgörande för att bedöma ett företags styrkor och svagheter (BAS Nyckeltal 2010).
Resultatet på nyckeltalen kan skilja sig åt mycket beroende på vilken typ av leasing företagen
använder sig av. Ett företag med ekonomiska begränsningar väljer ofta att finansiera via
leasing för ett undvika att låna pengar och köpa tillgången. När ett företag väljer den
operationella leasingvarianten, som inte syns på balansräkningen, tas det ingen hänsyn till att
det finns leasing i företaget när man gör en beräkning på nyckeltalen. När det finns
operationell leasing i företaget ser därför nyckeltalen bättre ut än vad de egentligen är. Många
chefer utnyttjar det för att kunna dölja skulderna och visa en bättre ekonomisk ställning. Den
här varianten av leasing ser bättre ut för potentiella investerare eftersom det minskar de
synliga skulderna. Finansiell leasing, som redovisas som att tillgången ägs, ger en påverkan
på nyckeltalen genom att det redovisas på balansräkningen och därmed ger det en mer verklig
bild av företagets ekonomiska ställning (Nuryani, Heng & Juliest 2015).
Aniander et al. (1998) menar att den finansiella risken i ett företag ser till hur finansiella
förändringar påverkar verksamheten. Däribland finns något kallat hävstångsrisken.
Hävstångsrisken ser till företagets relation mellan skulder och eget kapital. När det kommer
till de finansiella riskerna i ett företag ser man ofta till olika nyckeltal. För hävstångsrisken är
det två nyckeltal som vanligast förekommande vilka är soliditet och skuldsättningsgrad.
Soliditeten och skuldsättningsgraden har liknande innebörd, men beräkningarna ser olika ut.
De två nyckeltalen har motsatt effekt som innebär att om soliditeten är hög är
skuldsättningsgraden låg och vid låg soliditeten blir skuldsättningsgraden hög (Aniander et al.
1998).
3.13.1 Soliditet
Soliditeten är ett välanvänt nyckeltal och därmed väldigt viktigt (Erhardsson & Tovman
1995). Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till skulderna. Den förklarar hur
stabilt ett företag är finansierat och hur företaget kan egenfinansiera verksamheten. Soliditeten
visar även företagets förmåga till att överleva lättare motgångar eller förluster flera år i rad.
Företag som har stora andelar egenfinansierat kapital har en bättre soliditet eftersom
skulderna då är mindre i förhållande till tillgångarna. Det finns ett flertal olika sätt för att
räkna ut soliditeten. Här är ett alternativ:

Figur 4.11 Soliditet

Källa: (Thomasson et al. 2011)
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Ju högre soliditet ett företag har desto bättre är den långsiktiga betalningsförmågan. Det
traditionella sättet att se på soliditeten är att den ska uppgå till 50 % för att företaget ska
betraktas stabilt. En soliditet på 50 % betyder att företagets egna satsningar är lika stora som
det lånade kapitalet. Idag har företagen ofta en lägre soliditet och en mer aktuell riktlinje för
soliditeten ligger mellan 30 % - 50 % (Andersson et al. 2012). När soliditeten är 15 % eller
mindre och utvecklingen har en negativ riktning är företaget inte längre stabilt. Endast 15 %
eller mindre av de totala tillgångarna är då finansierade med eget kapital och resterande är
finansierat med lån (Erhardsson & Tovman 1995).
3.13.2 Skuldsättningsgrad
Enligt revisionsbyrån PWC (2016) kommer nyckeltal som skuldsättningsgraden påverkas för
leasingtagare när den nya standarden träder i kraft. Det eftersom skulderna i balansräkningen
kommer att öka (PWC 2016). Skuldsättningsgraden mäter förhållandet mellan skulder och
eget kapital (Erhardsson & Tovman 1995). Om värdet blir 1,0 betyder det att företaget har
lika mycket skulder som det egna kapitalet. Ju lägre företagets skuldsättningsgrad är desto
starkare är företaget finansiellt (Erhardsson & Tovman 1995). Aniander et al. (1998) och
Edenhammar och Thorell (2009) menar att skuldsättningsgraden är mer vanligt
förekommande än soliditeten i USA och andra engelsktalande länder. Det finns flera versioner
av formler för uträkning av skuldsättningsgraden. I studien används en av de enklare eftersom
det är effekten i det stora hela man vill komma åt:

Figur 4.12 Skuldsättningsgrad

Källa: (Erhardsson & Tovman 1995)

Churyk, Reinstein och Lander (2015) menar att när en bank ska låna ut pengar erbjuder de en
ränta efter deras ekonomiska läge, vilket de ser genom exempelvis skuldsättningsgraden. Vid
en standardförändring kommer skulderna att öka och de kommer att bli dyrare att låna pengar
av bankerna. I bankernas ögon får de en försämrad kreditvärdighet.

3.14 Underlag för beräkningar hämtat från Peek, Palepu och Healy
Leasingen som är ett kontroversiellt ämne och det fortsatta arbetet för att konvergera US
GAAP till IFRS har inneburit olika försökt till att kapitalisera operationell leasing. De två
mest representativa metoder som har används för kapitaliseringen är ”constructive” metoden
och ”factor” metoden.”Constructive” metoden är den mest frekvent använd av de två, vilken
också ger även den mest korrekta omräkningen. Den innebär att de tidigare operationella
leasingkostnaderna nuvärdesdiskonteras för att sedan läggas in i balansräkningen som en
finansiell leasing. ”Factor” metoden är en mer förenklad modell som vanligtvis inte används i
de mer akademiska syftena. I “factor” metoden kapitaliserar man leasingen genom att
multiplicerar den operationella leasingkostnaden med en förutbestämd faktor som vanligen
består av siffran åtta för att få ut den finansiella leasingen (Barone et al. 2014). I studien har
”constructive” metoden används som underlag för att göra beräkningarna.
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För att tydligare visa hur beräkningar framtagits för studien har inspiration hämtats ifrån Peek,
Palepu, och Healy (2013). Deras beräkningar på en kapitalisering av operationell leasing
illustreras nedan.
Givet i uppgiften hämtad från Peek, Palepu, och Healy (2013) är leasingkostnaderna för
företaget enligt nedan:
(€ miljoner)

2010

Inom 1 år

655

Mellan 1 och 5 år

2 194

Efter 5 år

3 130

Total

5 979

Figur 4.5

Källa: (Peek, Palepu, & Healy 2013)

För att kunna gå vidare från de här uppgifterna måste vissa antaganden göras. De antaganden
som har gjorts här är att mellan 1 och 5 år antas det vara lika stora leasingkostnader. Det har
räknats ut genom att ta totala leasingkostnaderna för perioden dividerat med lika många år
perioden berör:

Det innebär att leasingkostnaden beräknas ha varit € 548,50 om året mellan 1 och 5 år.
Därefter används det uträknade beloppet som en härledning för att försöka avgöra hur många
år det resterande leasingbeloppet berör genom att dividera det totala beloppet efter fem år med
det genomsnittliga beloppet för de fyra åren:

Det innebär att lika stora leasingkostnader finns för fem år plus en resterande post för det
sjätte året, för att det ska gå jämt upp med totala beloppet. Restbeloppet blir:

Därefter kapitaliseras de operationella leasingkostnaderna genom att nuvärdesdiskontera
beloppen med en given finansiell ränta på 8,4 % på skulderna (Peek, Palepu, & Healy 2013).
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År

Värde

Inom ett år

655

604,24

1-2

548,50

466,79

2-3

548,50

430,61

3-4

548,50

397,25

4-5

548,50

366,46

5-6

548,50

338,07

6-7

548,50

311,87

7-8

548,50

287,70

8-9

548,50

265,41

9-10

548,50

244,84

10-11

387,50

159,57

Total

5 979

3 872,81

Figur 4.6

Uträkning

Värde

Källa: (Peek, Palepu, & Healy 2013)

I tabellen kan nu utläsas ett nuvärde av leasingkostnaden som kan föras in i balansräkningen.
Balansräkning

Debit

Tillgångar

3 873

Skulder

Figur 4.7

Kredit

3 873

Källa: (egen modell tolkad från Peek, Palepu, & Healy 2013 beräkningar)
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3.15 Finansiell ingenjörskonst
Beder och Marshall (2011) definierar finansiell ingenjörskonst (financial engeneering) som
den utveckling och kreativa tillämpningar som skapas genom nytänkande finansiella metoder.
Inom ekonomi är resursfördelning ett av de grundläggande momenten i ett företag. När det
kommer nya lagar och regler tillkommer därför nya behov av finansieringsmöjligheter för att
öka sina vinster (Beder & Marshall 2011), likviditet och kunna hantera risker (Ibraheem
2013).
Världsekonomin är i ständig förändring vilket medför en ökad finansiell risk. Finansiell
ingenjörskonst har visat sig vara mycket effektiv vid hantering av finansiella risker (Ibraheem
2013). Finansiell ingenjörskonst har funnits sedan man började handla med pengar, men det är
relativt nytt i yrkesvärlden. Att det först är på senare år som det blivit ett yrke är att
innovationstakten i ekonomin har ökat som innebär att nya innovativa lösningar efterfrågas
(Beder & Marshall 2011). När det uppkommer nya problem i företagens olika skeden så
skapas ett behov av finansiell ingenjörskonst (Ibraheem 2013).
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4 Empiri
4.1 Underlag för beräkningar till studien
Peek, Palepu och Healy (2013) beräkningar har utvecklats vidare för studien. För att exemplet
ska spegla verkligheten har räntesatsen för nuvärdesberäkningen justerats efter marknaden
idag. Exemplet har utvecklats vidare för att även ta hänsyn till restvärdet. Räntesatserna som
ligger till grund för en genomsnittlig ränta är hämtat från respondenten i sjukhusbranschen.
Restvärdena är hämtade från två av respondenterna för att få beräkningens genomsnittliga
restvärde. Vid tjänst tillkommer inget restvärde därför används endast det restvärde som
ligger på maskinerna.
Typ av leasing

Ränta %

Restvärde %

Maskin

2,5

10

Tjänst

9

-

Maskin IT

-

10

Genomsnitt

5,75

10

Figur 4.8

Källa: (egen modell tolkad från intervju med respondenter)

4.2 Beräkningar för studien
I studien har det justerade underlaget från Peek, Palepu, och Healy (2013) används för att
beräkna nuvärdet av leasing för 20 företag. Nuvärdet från beräkningarna är det värde för de
operationella leasingarna som ska placeras på balansräkningen.
Justeringen för hur restvärdet hanterats i studien illustreras med ett exempel nedan:
År

2014

Justering för restvärde

Inom 1 år

10 000

9 000

mellan 1-5 år

25 000

22 500

mer än 5 år

10 000

9 000

Totalt

45 000

40 500

Figur 4.9 Beräkningar med hänsyn till restvärdet

Källa: (egen modell för exempel för beräkning)
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Efter justering av restvärde och räntesats har beräkningarna utförts utifrån Peek, Palepu, och
Healy (2013) exempel. Resultatet av de nuvärdesberäkningar som hämtats från de 20
årsredovisningarna illustreras i en tabell nedan:

Företag

Nuvärdesberäkning

Abercombie and Fitch

1 470 975 701

American Express Company

1 021 840 021

Bed Bath & Beyond

2 365 251 613

Dollar Tree

1 954 037 694

Edison

447 844 019

Foot locker

2 374 072 383

GAP

4 563 246 995

General Motors

761 262 632

Levis

456 864 607

New York Times Company

34 020 723

Nordstrom

1 482 242 265

P&G

1 314 663 005

Revlon

101 278 915

Sears

2 117 894 555

Starbucks

3 592 201 168

Tiffany co.

1 017 825 193

Viacom

1 236 420 603

Wal-mart

10 813 400 330

Walt Disney

1 017 825 193

Wendys

602 060 349

Summa

38 745 227 964

Figur 4.10 Nuvärdesberäkningar

Källa: (Nuvärdesberäkningar från studien)

4.3 Soliditet
Två av de 20 undersökta företagen valdes ut för att jämföra förändring av soliditeten vid en
kapitalisering. De två företagen är Abercombie & Fitch och Bed Bath & Beyond. Enligt den
nuvärdesberäkning som tagits fram ska Abercombie & Fitch placera $1 470 975 701 på
balansräkningen efter en ny standardförändring för leasing. Det framräknade nuvärdet lägger
sig som en leasingtillgång och ett leasingåtagande på balansräkningen och påverkar aldrig det
egna kapitalet. Såhär ser Abercombie & Fitch soliditet ut innan den nya leasingstandarden:
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Soliditeten är 60,7 % innan en kapitalisering av de operationella leasingavtalen. Efter en
kapitalisering av den operationella leasingen kommer soliditeten se ut såhär:

Den har totalt minskat med 20,7 procentenheter.
Bed Bath & Beyond är ytterligare ett exempel på en fallande soliditet. Företaget ska placera
$2 365 251 613 på balansräkningen efter en kapitalisering. Innan kapitaliseringen ser
soliditeten ut såhär:

Innan en kapitalisering av den operationella leasingen har Bed Bath & Beyond en soliditet på
62 %. Efter en kapitalisering ser soliditeten ut såhär:

Nu har företaget istället en soliditet på 45,2 %. Genom att redovisa leasingen på ett annat sätt
får det även här en effekt och företaget tappar 16,6 procentenheter i soliditeten.

4.4 Skuldsättningsgrad
För att tydliggöra hur en förändring kan se ut när operationella leasingar kapitaliseras används
även här Abercombie & Fitch och Bed Bath & Beyond som exempel.
Skuldsättningsgraden för Abercombie & Fitch innan en kapitalisering genomförts ser ut som
följande:

Före kapitalisering av de operationella leasingarna är skuldsättningsgraden för Abercombie &
Fitch 0,65 ggr. Genom kapitaliseringen har ett nuvärde av den operationella leasingen på $1
470 975 701 beräknats fram för Abercombie & Fitch. Nuvärdet adderas till summan för
skulder i formeln för skuldsättningsgraden för att få fram den nya skuldsättningsgraden som
tar hänsyn till de operationella leasingarna.

Skuldsättningsgraden ökar för Abercombie & Fitch med 0,85 enheter efter en kapitalisering.
Bed Bath & Beyond blir ett likande exempel som innan kapitalisering av de operationella
leasingarna har en skuldsättningsgrad som lyder:
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Efter kapitaliseringen läggs ett nuvärde på $2 365 251 613 till i skulderna och
skuldsättningsgraden blir:

Skuldsättningen ökar med 0,60 enheter för Bed Bath & Beyond efter kapitaliseringen.

4.5 Intervjuer
Respondenterna som var verksamma i handels- och IT branschen förde diskussioner kring
effekter som standardförändringen skulle kunna få på företags sätt att finansiera. De båda
spekulerade kring om ett alternativt finansieringssätt skulle kunna vara att man istället hyrde
tjänsten eller produkten. Det för att undvika påverkan på balansräkningen.
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5 Analys
5.1 Analys
Lightner et al. (2013) belyser att operationell leasing idag inte ger en rättvisande bild av
företagens räkenskaper och vetskapen om att en ny standard för leasing behövts har varit på
agendan länge. Utifrån Collins, Pasewark och Riley (2012) studie framgår det att företag som
redovisar under US GAAP mer frekvent klassificerar leasing som operationell utifrån
leasingtagarens perspektiv. Det i jämförelsevis med användarna av IFRS som oftare
klassificerar leasingavtalen som finansiella. Barone et al. (2014) förklarar att den tidigare
operationella leasingen inte redovisas i balansräkningen och Kilpatrik och Wilburn (2011)
menar att det inte ger en rättvis bild då företaget kan bruka tillgången precis som att de skulle
ägt den. När de nya standarderna träder i kraft kommer majoriteten av all leasing gå genom
balansräkningen (FASB 2015). De företag som därför påverkas främst av de nya standarderna
är de som har stora andelar operationella leasingavtal (KPMG 2010). Därför fokuserar studien
främst på US GAAP. Flera infallsvinklar har behandlats för att skapa en förståelse för
leasingens missvisande bild. Utifrån kvalitativ datainsamling kunde problematiken kring den
nuvarande leasingredovisningen lyftas fram.
För att illustrera den missvisande bilden operationella leasingar ger har 20 företag, som
redovisar under US GAAP, kapitaliserats. Dessa företag är en liten del av den amerikanska
marknaden och bara utifrån de 20 företagen ligger totalt 38,7 miljarder dollar utanför
balansräkningarna. Investerare som använder finansiella rapporter som ett verktyg är
beroende av förtroendet för de finansiella rapporterna (Blomqvist 1997). När det här inte ger
en rättvisande bild skadar det förtroendet mellan principalen och agenten. Dahlin, Jönsson och
Lundén (1998) menar för att ett företag ska visa en rättvisande bild måste deras ekonomiska
verklighet speglas i de finansiella rapporterna. De operationella leasingavtalen har inte speglat
den ekonomiska verkligheten. När de operationella leasingarna läggs till i balansräkningen
kommer nyckeltal förändras markant (Dahlin, Jönsson & Lundén 1998). Nyckeltalen används
som ett verktyg för investerarna (Blomqvist 1997) därför har studien även behandlat
nyckeltalens påverkan av kapitalisering.

5.2 Nyckeltal
De nyckeltal som redogjorts för är soliditet och skuldsättningsgrad. Abercombie & Fitch och
Bed Bath & Beyond ligger till grund för beräkningarna för förändring av nyckeltalen.
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5.2.1 Soliditet
Företag

Soliditet före
kap.

Soliditet efter
kap.

Minskning
procentenheter

Abercombie &
Fitch

60,70 %

40,00 %

20,70

Bed Bath &
Beyond

62,00 %

45,20 %

16,80

Figur 5.1

Källa: (egen modell med information från empirin)

Soliditen för Abrecombie & Fitch innan en kapitalisering är 60,7 % och efter 40,0 %. Det
innebär en minskning på 20,70 procentenheter. När soliditeten faller till 40,0 % innebär det att
företaget går från att 40,0 % är finansierat med lånat kapital till 60,0 %. Ingenting har
förändrats i företaget men skillnader i redovisningen av leasing skapar den stora skillnaden i
soliditet. Det här är ett exempel på det som Bohušová (2015) menar med att den operationella
leasingen ger en falsk bild av företagets ekonomiska ställning och blåser upp nyckeltalen. Det
finns en förståelse för att finansiella leasingavtalen ger en mer rättvisande bild. Trots detta
tenderar företag som redovisar i enlighet med US GAAP att avtala till sig de operationella
leasingavtalen då det ger bättre finansiella rapporter (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011;
Boyle et al. 2014; Bryan, Lilian & Martin 2010). Enligt Andersson et al. (2012) är 60,0 % en
stabil soliditet och företaget skulle klara av eventuella motgångar. Om företaget redovisar
enligt rättvisande bild och inkluderar leasingen i balansräkningen klarar de inte längre
företaget kravet.
Bed Bath & Beyond är ytterligare ett exempel på en fallande soliditet. Innan en kapitalisering
av den operationella leasingen har Bed Bath & Beyond en soliditet på 62,0 % och efter blir
den 45,2 %. Soliditeten faller därför med 16,8 procentenheter. Företaget går från att till större
delen vara finansierade med eget kapital till att istället vara mer finansierat med lånat kapital.
Även för Bed Bath & Beyond får en kapitalisering stor effekt på företagets finansiella styrka.
I företag som har stora andelar operationell leasing visar därför inte soliditeten en rättvisande
bild och nyckeltalen borde därför inte användas som riktlinjer.
5.2.2 Skuldsättningsgrad
Företag

Skuldsättningsgrad
före kap.

Skuldsättningsgrad
efter kap.

ökning

Abercombie &
Fitch

0,65

1,5

0,85

Bed Bath &
Beyond

0,61

1,21

0,6

Figur 5.2

Källa: (egen modell med information från empirin)
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Skuldsättningsgraden för Abrecombie & Fitch är innan en kapitalisering 0,65 ggr och efter 1,5
ggr. Det innebär att skuldsättningsgraden ökar med 0,85 ggr. Skuldsättningsgraden innan
kapitaliseringen har ett värde som ligger under 1,0 ggr som visar att företaget till större del är
finansierat med eget kapital. Efter kapitaliseringen ligger värdet över 1,0 ggr, vilket innebär
att företaget istället är finansierat till större del av lånat kapital. Det här är ett exempel på hur
den operationella leasingen inte visar en rättvisande bild (Bohušová 2015). Företagets
finansiella ställning förändras när de överskrider brytgränsen på 1,0 ggr.
Bed Bath & Beyond blir ett likande exempel som innan kapitalisering av de operationella
leasingarna har en skuldsättningsgrad på 0,61 ggr till 1,21 ggr. Det innebär att även Bed Bath
& Beyond går från att ha en högre andel eget kapital till att ha en högre andel skulder genom
att endast kapitalisera de operationella leasingarna.
Både soliditeten och skuldsättningsgraden för de två företagen ger ett förhållande som går
från högre andel eget kapital till högre andel skulder. Dahlin, Jönsson och Lundén (1998)
menar för att kunna ge läsaren en rimlig uppskattning av det ekonomiska läget hos ett företag
krävs det att den ekonomiska verkligheten speglas i de finansiella rapporterna. Studien visar
att nyckeltalen idag frångår en rättvisande bild. Principalen kan därför inte använda soliditet
och skuldsättningsgrad som verktyg vid beslut. Bristen på rättvisande bild kan därför skada
förtroendet mellan principalen och agenten.

5.3 Effekten av ny standard
Rättvisande bild är en viktig byggsten för att skapa en användbar redovisning (Dahlin,
Jönsson & Lundén 1998). Bristen på rättvisande bild ligger till grund för IASB och FASBs
konvergensprojekt (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006), där leasingstandarderna var
högt prioriterade (Barone, Birt & Moya 2014). Trots att projektet resulterade i två versioner
av standarden (FASB 2015) kommer de båda standarderna ge en mer rättvisande bild. Det
innebär att konvergensen av leasingen snarare resulterade i en harmonisering mellan de två
standarderna. Detta genom att majoriteten av all leasing nu går genom balansräkningen
(FASB 2016c). Projektets mål om mer rättvis bild av företagens räkenskaper leder i sin tur till
ökat förtroende av redovisningen mellan principalen och agenten.

5.4 Finansiell ingenjörskonst
Vid kortare intervjuer när kompletterande information för uträkningar inhämtades fördes
diskussioner med två av respondenterna som gav studien en ny infallsvinkel. De båda
diskuterade möjliga effekter den nya standarden skulle kunna medföra. De hade en gemensam
tanke om att den nya leasingstandarden kunde innebära en förändring på
finansieringsmarknaden. Problematiken med den operationella leasingen är att den redovisas
likt ett hyresavtal (Biondi et al. 2011; Altamuro et al. 2014) då erkännandet av tillgångar och
skulder undviks. Beder och Marchall (2011) menar att när nya standarder tillkommer skapas
även nya kreativa tillämpningar för att skapa nya finansieringsmetoder. De båda
respondenterna som berört möjligheten för finansiell ingenjörskonst ser stor potential till att
en ny finansieringsmöjlighet kan bli hyresavtal.
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Anledningen till att en ny leasingstandard arbetades fram är på grund av att den operationella
leasingen inte gav en rättvisande bild (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006). Om
företagen anser att den nya standardens utformning kommer skapa problem för deras
räkenskaper tror respondenterna att det blir mer troligt att de försöker hitta alternativa
finansieringsmöjligheter. Om den nya standarden resulterar i att hyra blir ett utav de större
finansieringsalternativen, betyder det att redovisningen går tillbaka till att likna operationell
leasing som tidigare. Eftersom operationella leasingavtal medvetet används för att skapa
bättre finansiella resultat (Marculescu & Dondera 2013) menar respondenterna att det är högst
troligt att hyresavtal kommer utnyttjas på samma sätt. Blir hyresavtal ett alternativ för leasing
kommer problematiken med nyckeltalen kvarstå. Det innebär att redovisningen kommer gå
tillbaka till ursprungsläget och rättvisande bild frångås.
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6 Slutsatser
6.1 Inledning
De teorier och begrepp som valts ut för studien är valda eftersom de ansågs kunna kopplas
samman. En rättvisande bild är nödvändig för att det ska finnas ett förtroende för
redovisningen. Redovisning krävs då det finns en principal och agent relation mellan
intressenter och företaget. Den relationen bygger i sin tur på att det finns ett förtroende mellan
de två parterna om att rätt information byts ut mellan principalen och agenten. Förtroendet
skapas genom att redovisningen upprättas i enlighet med rättvisande bild.

6.2 Slutsats och diskussion
Hur påverkar den nya leasingredovisningen den rättvisande bilden?
De nya standarderna leder till en mer rättvis bild av företagets finansiella styrka. När
kapitalisering av den operationella leasingen genomförs blir den finansiella styrkan sämre för
företagen. Samtidigt blir nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad försämrade. Det som
är intressant med standardförändringen är hur stor påverkan den får på företagets finansiella
styrka när allt annat är oförändrat. Det handlar endast om erkännande av leasing som tillgång
och skuld. Även om den finansiella styrkan försämrats visar den nu den verkliga bilden av
företaget. Det har längre funnits en medvetenhet kring den missvisande bilden de
operationella leasingavtalen medför. Den nya standarden handlar om att korrigera en
missvisande standard för att skapa rättvisande bild.
Leasingstandarden i US GAAP företag har missbrukats under lång tid vilket ger en indikation
på att företag är villiga att frångå en rättvisande bild. Där de istället skapar kreativa
redovisningsalternativ för att kunna förbättra de finansiella rapporterna. Diskussionen med
respondenterna om möjligheterna till ökad användning av hyresavtal gav studien en ny aspekt.
Eftersom den operationella leasingen använts för att skapa fördelar för företaget är det troligt
att hyra eller andra alternativ kommer införas för att skapa nya fördelar efter
standardförändringen. Om hyresavtal blir en ny finansieringsmetod finns det en möjlighet att
marknaden kommer anpassa sig därefter.
Skapas nya finansieringsmöjligheter skadas redovisningens rättvisande bild och problemet
kvarstår. Finansiell ingenjörskonst gör det svårt att få en rättvisande bild av företagens
finansiella rapporter. Konvergensprojektet har löst leasingproblematiken men möjligheten
finns att detta i sin tur skapar nya problem. Blir hyra en ny finansieringsmöjlighet återstår
problematiken med nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad. När nyckeltalen inte tar
hänsyn till nya former av finansiering tappar de betydelsen. Så länge det finns en önskan om
att manipulera redovisningen, utifrån standardens ramar, för egen vinning kommer
nyckeltalen aldrig vara trovärdiga. För att få en rättvisande bild krävs det nyckeltal som tar
hänsyn till alla möjliga aspekter av finansiering i företaget. Det blir intressant att se om den
nya standarden kommer resultera i en minskning av leasingmarknaden och en ökning av
hyresmarknaden. Innan den nya standarden införs går det endast att genom FASBs direktiv
kapitalisera de operationella leasingavtalen och se den faktiska påverkan på finansiella
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rapporterna. Det går dock inte att förutspå hur företagen kommer ta till sig den nya
standarden. De kan välja att acceptera den eller försöka ta till nya finansieringsmöjligheter.

6.3 Förslag på vidare forskning
Tidigare forskning har behandlat förändringen av leasingstandarden främst utifrån ED 2010
och ED 2013. Nu efter den publicerats är det istället intressant att bevaka vad som kommer
inträffa fram tills januari 2019 när standarden träder i kraft. Det blir här intressant att se hur
företagen kommer bearbeta förändringen.
Ytterligare förslag till forskning i senare skede är att se den faktiska effekten standarden har
och om alternativa finansieringsmöjligheter har implementerats.
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