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Förord 

 

Först och främst vill vi tacka våra opponenter som läst och tagit del av vårt arbete för att därefter 

ge oss råd och kommentarer samt rekommendationer som lett fram till förbättringsmöjligheter. 

Vi vill framför allt lyfta fram och tacka vår fantastiska handledare jur. dr. och universitetslektor 

i företagsekonomi Kjell Johansson som gett oss oerhört värdefull information och vägledning 

som hjälpt oss utveckla vår uppsats. 

Slutligen vill vi tacka varandra för en väldigt fin kollaboration där det dynamiska samarbetet 

fungerat oerhört bra, som även tagit oss igenom utmaningar i denna arbetsprocess, och lett fram 

till en uppsats som vi känner en stor stolthet i att kunna presentera. 
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Abstract 
Accounting intends to provide support and information to society. Therefore, it is important 

that the accounting reflects reality. The current lease standard IAS 17 for European international 

level has been criticized because it has its purpose in a classification between financial or 

operational leases. Companies in Sweden applying K3 chapter 20 treat leases in the same way 

through a classification. This has created opportunities for companies to invent an account 

where major values in terms of assets and liabilities are off-balance-sheet through operational 

lease agreements. Hence, there has been an international discussion between the IASB and the 

FASB for a long time if leases classified as operational really reflect a fair view of companies 

applying IFRS standards. This debate is about an increase in transparency in accounting and 

corporate financial reporting is constantly present in these debates. Because this financial 

information is often the only information which stakeholder has at its disposal as a basis for 

decision making. Due to these problems and to develop a more consistent reporting, the IASB 

has chosen to create a new lease agreement - IFRS 16 Leases. 

IFRS 16 has another approach to lease agreements as it is based on a right of use. This entails 

significant changes for lessees, as they, based on the right of use, need to report leases as assets 

and liabilities in their balance sheets. The IASB has already implemented IFRS 16, but it is not 

required to comply with the standard until 1 January 2019 when IFRS 16 enters into force. 

The purpose of the study is to describe and analyze the differences between companies applying 

K3 chapter 20 and the forthcoming standard IFRS 16 regarding lease agreements. Furthermore, 

the purpose of the study is to investigate and illustrate, by typical cases, differences in financial 

reports and relevant key ratios and how these effects may affect the company's stakeholders. 

Through a qualitative research method, fictional typical cases have been designed to draw 

conclusions that answer the purpose and research question of this paper. The study addresses 

what differences exist in the treatment of classification, valuation and definition of lease 

agreements. Thus, it can be established and demonstrate that, in application of the forthcoming 

leasing standard IFRS 16, an increase in assets and liabilities in the companies balance sheet is 

made. This implies significant changes as they must account for a lease agreements right of use 

and obligations. These changes have a significant impact on key ratios such as returnability, 

equity, debt ratio and leverage formula. Furthermore, the conclusion can show that stakeholders 

are affected in a significant way as changes in financial reports affect their analyzes and 

ultimately decision-making. 
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Sammanfattning 

Redovisningen har för avsikt att ge underlag och information till samhället. Därför är det viktigt 

att redovisningen återger verkligheten. Den nuvarande leasingstandarden IAS 17 för europeisk 

internationell nivå har varit föremål för kritik eftersom den har sin ansats i en klassificering 

mellan finansiell eller operationell leasing. Företag i Sverige som tillämpar K3 kapitel 20 

behandlar leasingavtal på samma sätt genom en klassificering. Detta har skapat möjligheter för 

företag att uppföra en redovisning där stora värden i form av tillgångar och skulder hamnar 

utanför balansräkningen genom operationella leasingavtal. Därav har det pågått en 

internationell diskussion mellan IASB och FASB under en längre tid om leasingavtal som 

klassificeras som operationella verkligen återger en rättvisande bild av företag som tillämpar 

IFRS standarder. Denna debatt handlar om en ökning av transparens inom redovisning och 

företagens finansiella rapportering är konstant närvarande i dessa debatter. Därför att denna 

finansiella information oftast är det enda intressenter har till sitt förfogande som 

beslutsunderlag. På grund av dessa problem och för att utveckla en rapportering som är mer 

konsekvent har IASB därav valt att skapa en ny standard för leasingavtal - IFRS 16 Leasing. 

IFRS 16 har ett annat tillvägagångssätt för leasing då den har sin ansats i en nyttjanderätt. Detta 

medför betydande förändringar för leasingtagare då de, baserat på nyttjanderätten, behöver 

rapportera leasingavtal som tillgångar och skulder i sina balansräkningar. IASB har redan 

implementerat IFRS 16 men däremot är det inte krav på att följa standarden fram tills 1 januari 

2019 då IFRS 16 träder i kraft. 

Studiens syfte är att beskriva samt analysera vilka skillnader det finns mellan företag som 

tillämpar K3 kapitel 20 och den kommande standarden IFRS 16 gällande leasingavtal.  Vidare 

är syftet med studien att med hjälp av typfall undersöka och åskådliggöra skillnader i finansiella 

rapporter samt relevanta nyckeltal och hur dessa effekter kan påverka företagets intressenter. 

Genom en kvalitativ forskningsmetod har det konstruerats fiktiva typfall för att kunna dra 

slutsatser som besvarar denna uppsats syfte och forskningsfråga. Studien behandlar vad för 

skillnader det finns vid behandling av klassificering, värdering och definition av leasingavtal. 

Därmed kan det konstateras och påvisa att vid tillämpning av den kommande leasingstandarden 

IFRS 16, medför det att en ökning sker av tillgångar och skulder i företagens balansräkning. 

Detta innebär betydande förändringar eftersom de måste redovisa ett leasingavtals nyttjanderätt 

och förpliktelser. Dessa förändringar får en väsentlig påverkan på olika finansiella mått. Vidare 

kan det konstateras att intressenter berörs och påverkas på ett väsentligt sätt eftersom 

förändringar i finansiella rapporter påverkar deras analyser och i slutändan beslutsunderlag.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Redovisning syftar till att presentera ekonomisk information till samhället och användare av 

finansiella rapporter. Användarna kan vara existerande och potentiella investerare, långivare 

och andra borgenärer. Dessa användarna behöver finansiell information som underlag för sina 

beslut (IFRS, The Conceptual Framework for Financial Reporting - Summary of tentative 

decisions 2017, s. 6). De två stora internationella organisationerna som är drivande i 

redovisning är International Accounting Standards board (IASB) och Financial Accounting 

Standards board (FASB). Dessa två organisationer ger ut olika standarder som avser att täcka 

alla viktiga områden inom den externa redovisningen (Johansson 2010, s. 61). IASBs 

standarder utges under benämningen International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

FASBs standarder utges under namnet US Generally Accepted Accounting (US GAAP) 

(Johansson 2010, ss. 60-62). Deras målsättning är att ge ut finansiella redovisningsstandarder 

för att ge användbar information till investerare och andra användare av finansiella rapporter. 

Vidare försöker IFRS och US GAAP att utbilda intressenter för att de ska förstå och kunna 

genomföra dessa standarder (FASB 2018). Deras uppdrag är att utveckla standarder som ger 

öppenhet, ansvar och effektivitet till finansiella marknader runt om i världen. Deras arbete 

tjänar det allmänna intresset genom att främja förtroende, tillväxt och långsiktig finansiell 

stabilitet i världsekonomin (IASB 2018). Enligt den internationella organisationen IASB ska 

företag som tillämpar IFRS följa nuvarande leasingstandard IAS 17. IASB har dock kommit 

fram till att det råder informationsasymmetri i IAS 17 (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, 

s. 250).  

Leasing kännetecknas av två former och består av finansiell eller operationell klassificering. 

Uttrycket leasing kan ha olika innebörder, beroende på vilket sammanhang det används. 

Leasing kan anses som en form av uthyrning av egendom mot ersättning (Johansson 2010, 358). 

Detta innebär att leasingtagaren innehar tillgångar inom en bestämd tidsperiod mot avgifter som 

erläggs till leasinggivaren, denna form betecknas vanligen som finansiell leasing (Johansson 

2010, s. 358). Leasing kan därmed vara ett alternativ för företag att nyttja vid investering istället 

för att använda stora volymer av egna medel eller med ett banklån. Vad som är bäst beror på 

företagets resurser av likvida medel eller bankavtal (Larsson 2008, s. 379). 

Ur ett redovisningsmässigt perspektiv har det inneburit att finansiell leasing har redovisats i 

företagens balansräkningar (IAS 17 p. 37). Medan operationell leasing däremot enbart har 

redovisats som en kostnad i leasingtagarens resultaträkning (Knubley 2010, s. 323). IASB och 

FASB har därför ingått ett konvergensprojekt för att förändra leasing ur ett redovisningsmässigt 

perspektiv i syfte att öka transparensen för de finansiella rapporterna (Mitu, Tdour, Pali-Pista 

2014, s. 1311). 

Bokföringsnämndens (BFN) är ett svenskt statligt expertorgan som ger vägledningar. BFN ger 

allmänna råd till bestämmelser i nationella lagar som är till för att tillämpas av alla 

företagsformer gällande redovisning (BFN 2018). BFN har ansvar och syfte att främja samt 

utveckla god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning (Johansson 

2010, s. 68). Företag som tillämpar BFNs vägledningar för leasingavtal ska följa K3 kapitel 20. 

Likt IAS 17 tar K3 kapitel 20 sin ansats i att klassificera avtalen som antingen finansiellt eller 

operationellt (K3 p. 20.3). Detta innebär att finansiella leasingavtal redovisas som tillgångar 
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och skulder i balansräkningen (K3 p. 20.5). Medan vid ett operationellt leasingavtal redovisas 

det enbart som kostnader i resultaträkningen hos leasingtagaren (K3 p. 20.13).  

Eftersom denna informationsasymmetri uppstår vid klassificering har IASB och FASB under 

en längre tid försökt att ta fram en ny leasingstandard. Första utkastet av den nya standarden 

offentliggjordes 2010 men möttes av hård kritik. IASB och FASB tog till sig av kritiken och 

presenterade den slutliga standarden 2016 (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, ss. 251). Från 

och med 1 januari 2019 träder den nya redovisningsstandarden IFRS 16 i kraft och är ett krav 

för alla företag som följer IFRS (PWC 2018). 

Till skillnad från en ansats i klassificering, tar IFRS 16 istället sin ansats genom en definition 

om leasingavtal, och huruvida definitionen är uppfylld eller inte. Definitionen av ett 

leasingavtal har följande lydelse: 

“När ett avtal ingås ska ett företag bedöma om avtalet är, eller innehåller, ett 

leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att 

under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte 

mot ersättning. I punkterna B9–B31 ges riktlinjer för bedömningen av om ett avtal är, 

eller innehåller, ett leasingavtal.” 

(IFRS 16 p. 9) 

För leasingavtal som uppfyller definitionen leder detta till att leasingtagaren måste redovisa en 

nyttjanderätt och en leasingskuld av tillgången (IFRS 16 p. 22). Detta har inneburit att det finns 

en distinktion mellan den tidigare klassificeringen av finansiell och operationell leasing. Denna 

klassificering kommer inte ha lika stor roll som den tidigare har haft, vilket kommer bidra med 

effekter på redovisningen (KPMG 2018). 

1.2 Problemdiskussion 

Företag som följer IFRS standarder kommer få en betydande förändring för hur de behandlar 

leasing med IFRS 16. Däremot kommer företagens redovisning vid tillämpning av K3 kapitel 

20 förbli oförändrade. Därför att detta medför att leasade tillgångar exkluderas från 

balansräkningen. Detta har gjort att användarnas förväntningar av finansiella rapporter riskeras 

att inte uppfyllas, eftersom rapporterna inte ger en rättvisande bild av transaktionerna för leasing 

(Aurora & Bontas 2013, s. 87). Kapitel 20 i K3 utgår fortfarande från att klassificera ett 

leasingavtal som antingen finansiellt eller operationellt. Detta innebär att när ekonomiska risker 

och fördelar övergår från leasinggivare till leasingtagare klassificeras leasingavtalet som 

finansiellt, däremot om risker och fördelar kvarstår hos leasinggivare klassificeras det som 

operationellt (K3 p. 20:3). Klassificeringen har gett upphov till att tillgångar har behandlats 

olika och därmed har de redovisats på olika sätt. Från ett redovisningsmässigt perspektiv 

behandlas ett finansiellt leasingavtal som ett köp. Detta innebär att tillgångar och skulder 

kopplat till leasingavtalet inkluderas i leasingtagarens balansräkning. Ett operationellt 

leasingavtal redovisas däremot som om leasingtagaren hyr tillgångar och därmed redovisas 

enbart en kostnad i resultaträkningen i form av leasingavgifter (Churyk, Reinstein & Lander 

2015, s. 164). 

 

Under åren har företagen tenderat att strukturera de flesta leasingavtal på ett särskilt sätt för att 

kunna klassificera avtalet som operationellt (Bryan, Lilien, & Martin 2010, s. 36). Detta har 

inneburit att företag som tillämpar K3 kapitel 20 inte behöver redovisa leasade tillgångarna i 

balansräkningen. Klassificeringen har medfört komplikationer för de framtagna finansiella 

rapporterna och förbättrat nyckeltal i synnerhet (Nuryani, Heng, & Juliesta 2015 ss. 271–275). 



3 

 

Det har även visat sig att klassificeringen har medfört att företag lyckats dölja stora summor i 

form av tillgångar och skulder från intressenter eftersom de leasade tillgångarna har exkluderats 

från balansräkningar (Mitu, Tdour, Pali-Pista 2014, s. 1314). Företag har utnyttjat fördelar av 

operationell leasing i decennier eftersom tillgångar och skulder inte behöver redovisas 

balansräkningen (Duke, Hsieh, & Su 2009, ss. 28–29). Redovisning av de leasade tillgångarna, 

med klassificering, innebär att det enbart framkommer en grundlig förståelse bakom 

leasingavtalet i de finansiella rapporterna (Osei 2017, ss. 4–8). Distinktionen mellan finansiella 

och operationella leasingavtal har även medfört att samma avtal kan tolkas på olika sätt mellan 

parterna. Klassificeringen medför även att likadana tillgångar kan avtalas som finansiella eller 

operationella för olika företag, beroende på hur parterna kommer överens. Vilket hämmar 

jämförbarheten mellan liknande företag (Knubley 2010, s. 323).  

 

I och med brister med en ansats i klassificering skapar det starka incitament för att företag ska 

göra sina bedömningar på ett särskilt sätt för att leasade tillgångar inte ska redovisas. 

Internationella normgivningsorganet IASB är väl medvetna om detta problem då det blev en 

prioritet redan i början av 2000-talet. Användare och framställare av finansiella rapporter 

accepterar även att det finns brister i den nuvarande leasingstandarden (Beattie, Goodacre & 

Thomson 2006, s. 99). 

 

Problemet blir mer tydligt då vissa specifika branscher använder sig av leasing som 

finansieringsform i större utsträckning än andra. En av dessa branscher är exempelvis 

flygindustrin, där flygplan kräver en hög investering. Ett leasat flygplan kan användas under en 

period som är kortare än dess användbara livslängd med begränsat kapitalkrav (Bourjade, Huc, 

& Muller-Vibes 2017, s. 30). Incitamenten för leasing blir uppenbara för flygbolagens ledning 

då den höga kostnaden för flygplan belastar flygbolag med väldigt stort finansiellt tryck. Inköp 

av flygplan omfattas inte bara av stora förskottsbetalningar och återbetalningar av lån, utan även 

avskrivningskostnader under flygplanets nyttjandeperiod. Därav försöker flygbolag använda 

sig av operationell leasing (Chen, Huang & Ardiansyah 2018, s. 15). 

Eftersom IFRS 16 har en annan ansats skapar detta större skillnad från tidigare standard, i syfte 

för att öka informationen av de leasade tillgångar (Barone, Birt & Moya 2014, s. 36). Därför att 

externa användare behöver information, inte bara för sina investeringsbeslut, utan även i sin 

utvärdering av ledningens prestation och för att få insikt i hur ledningen har använt företagets 

resurser (Eierle & Schultze 2013, s. 7). IFRS 16 har en annan inriktning på klassificering än 

tidigare krav gällande leasingavtal. Den nya standarden tar sin ansats i bedömning av 

nyttjanderätten som gör att de operationella leasingavtalen kommer att redovisas som tillgångar 

och skulder i leasingtagarnas balansräkningar. Detta skiljer sig från företag som tillämpar K3 

kapitel 20 som utgår från en klassificering. Det finns dock vissa undantag som bland annat 

innefattar leasingavtalets tidsmässiga villkor. Ett av undantagen är exempelvis att leasingavtal 

som understiger 12 månader inte behöver tas med i balansräkningen (Barone, Birt & Moya 

2014, s. 36). Detta tillvägagångssätt, som IFRS 16 tar sin ansats från kan innebära en mer 

genomskådlig och trovärdig rapportering av de leasade tillgångarna (Meryem & Murat 2016, s. 

147). Problemdiskussionen under 1.2 utmynnar i följande forskningsfråga. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilken påverkan har redovisning av leasing på företagens finansiella rapporter och dess 

intressenter med tillämpning av K3 kapitel 20 jämfört med kommande IFRS 16? 
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1.4 Syfte 

Det första syftet med studien är att beskriva samt analysera vilka skillnader det finns mellan 

företag som tillämpar K3 kapitel 20 mot kommande IFRS 16. Det andra syftet med studien är 

att med hjälp av typfall åskådliggöra skillnader mellan nyckeltal och dessa effekter kan påverka 

ett företagets intressenter 

1.5 Avgränsning 

Denna undersökning behandlar redovisning av leasingavtal från leasingtagarens perspektiv och 

ger uttryck för rättsläget den 22 maj 2018. Undersökningens syfte avgränsas till att enbart 

innefatta leasingstandarden i K3 och IFRS. Vidare observeras hur effekterna på nyckeltal 

kommer påverka informationen i den finansiella rapporteringen och för dess intressenter. 

Undersökningen har avgränsats till att beakta utvalda intressenter som investerare, leverantörer 

och långivare. Slutligen avgränsas studien till att bara beröra finansiella mått som soliditet, 

skuldsättningsgrad, räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, genomsnittlig 

låneränta och hävstångsformeln. 

1.6 Terminologiska frågor 

Standarderna K3 kapitel 20 och IFRS 16 tillämpas vid koncernredovisning, däremot för att inte 

tynga framställningen av studien används företag som benämning genomgående i studien. 

Vidare är den korrekta hänvisningen vid upprättande av koncernredovisning är BFNAR 2012:1, 

däremot används benämningen K3 i löpande text för att underlätta för läsaren.   

1.7 Ämnets relevans 

Det sker en övergång från en leasingstandard som har tillåtit företag att tolka och redovisa 

leasingavtal till sin egen fördel. Detta medför att betydande och väsentliga tillgångar samt 

skulder exkluderas från balansräkningen. I förlängningen leder detta till att relevanta poster 

med stora summor undanhålls från den finansiella rapporteringen. Allvaret i detta måste belysas 

med att dessa finansiella rapporter inte ger en rättvisande bild och fel information som 

beslutsunderlag till intressenter i företagets omvärld. Dessa intressenter kan vara användare 

som står både direkt och indirekt i kontakt med företaget. Redovisning av leasing står därmed 

vid en brytningspunkt som förhoppningsvis kan förändra den finansiella rapporteringen och 

öka transparensen gällande leasing. Den tidigare ordförande för IASB Sir David Tweedie 

(ICSA The Governance Institute 2018) uttalande visar på vikten av IFRS 16 och det problem 

leasingstandarderna har medfört: 

“One of my great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline’s 

balance sheet,” 

Sir David Tweedie (ICSA The Governance Institute 2018) 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning där det redogörs för valet av typfall och hur studien har 

genomförts. Det sker även en presentation och redogörelse för den valda forskningsansats samt 

forskningsmetod. Vidare beskrivs uppbyggnaden av typfallen och diskussion kring studiens 

trovärdighet, vilket innefattar studiens reliabilitet och validitet. Slutligen förs en diskussion ur 

ett källkritiskt perspektiv och en reflektion av studiens etiska aspekt samt tillvägagångssätt. 

2.2 Undersökningens design 

Studien baseras på typfall för att åskådliggöra de mest väsentliga skillnader som uppstår mellan 

K3 och IFRS gällande leasing. Eftersom IFRS 16 ännu inte har trätt i kraft är det därför okänt 

vilken effekt införandet får i verkligheten. Detta påverkar datainsamlingen från verkligheten 

för att kunna undersöka K3 kapitel 20 mot IFRS 16 och dess påverkan på finansiella rapporter. 

Med stöd av typfall kan data tas fram som visar hur det kommer att se ut när företag tillämpar 

båda standarderna. I denna studie används typfall för att kunna analysera effekter av K3 kapitel 

20 mot IFRS 16 och dess påverkan på finansiella rapporter samt intressenter. 

2.3 Induktiv ansats 

En induktiv ansats tillämpas genom att gå från empiri till teori. Med detta menas att insamlandet 

av data görs genom att gå ut i verkligheten och samlar in relevant information för att sedan 

formulera teorier (Jacobsen 2002, s. 35). Ett induktivt perspektiv innebär att relationen mellan 

praktik och teori genereras av de underlag som framkommer av de praktiska 

forskningsresultaten (Bryman 2016, s. 340). Eftersom IFRS 16 har implementerats men inte 

träder i kraft förrän 1 januari 2019 råder det en ovisshet hur många företag som tillämpar 

standarden i redovisningen när denna studie genomförs. Därav är det svårt att säkerställa vilken 

effekt och påverkan IFRS 16 kommer få på redovisningen och framställningen av finansiella 

rapporter. Det finns heller ingen forskning kring redovisningens användning av IFRS 16. Detta 

är varför en förutsägande teoretisk ansats används, baserat på data och samband vars syfte är 

att visa vad som bör hända då det inte går att observera hur företag kommer redovisa enligt 

IFRS 16 (Deegan & Unerman 2011, s. 10). 

2.4 Kvalitativ ansats 

Ett kvalitativt förfaringssätt kan visa sig lämplig för att bringa mer klarhet i ett ämne och även 

framföra en mångfacetterad samt nyansrik beskrivning (Jacobsen 2002, s. 145). Det är därmed 

en distinkt skillnad mot det traditionella naturvetenskapliga förhållningssättet som observerar, 

registrerar och mäter en mer eller mindre given verklighet (Backman 2016, s. 55). Enligt 

Backman (2016, s. 56) lägger det kvalitativa förhållningssättet inte sitt fokus på begreppsplanet, 

vilket innebär begreppsliga formuleringar som teorier eller hypoteser. Istället tar det kvalitativa 

förhållningssättet sin ansats i empirin och insamling av data för att därefter formulera begrepp 

som hypoteser eller teorier. 

En kvalitativ ansats är bäst lämpad eftersom studien har som ändamål att påvisa skillnader 

mellan standarderna och hur det påverkar finansiella rapporter samt nyckeltal genom 

tillämpning av den kommande leasingstandarden. För att uppnå detta krävs det att analysen är 

relevant. Widerberg (2002, s 15) menar att analysen bör besvara det den har för avsikt att 

besvara, vilket den kvalitativa forskningen kännetecknas av genom att söka efter fenomenets 

innebörd och mening. Eftersom IFRS 16 inte träder i kraft förrän 2019 finns det således lite 

kunskap om standarden som studeras vilket innebär att en kvalitativ metod bör användas 
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(Jacobsen 2002, s. 150). Det framhävs dock av Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012, 

s. 299) att kvalitativa studier har färre källor än kvantitativa, som oftast har större mängd data. 

Däremot går kvalitativa studier mer på djupet och samlar mer information från källorna. Detta 

medför att en kvalitativ studie gör det möjligt att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå 

syftet med studien. 

2.5 Typfall 

Studien baseras på typfall som är konstruerade och framtagna för att utgöra underlag för analys 

samt till de slutsatser som kan dras för att besvara studiens forskningsfråga. Typfallen kommer 

utgå från ett fiktivt företag som först kommer tillämpa K3 kapitel 20 för att sedan tillämpa IFRS 

16. Det fiktiva företaget kommer att konstrueras med identiska tillgångar och skulder för att 

illustrera skillnader mellan standarderna. Vidare kommer förutsättningarna i typfall A, B och C 

appliceras på det fiktiva företaget med respektive standard, för att analysera vad för påverkan 

det har på företagens finansiella rapporter och dess intressenter. Varje typfall kommer att 

behandla vissa specifika moment för att visa vilka skillnader mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 

kommer medföra för leasing. 

Typfall A kommer behandla definitionen av leasingavtal och undersöka om det finns några 

skillnader mellan leasingstandarderna vid angreppssätt och fastställande av leasingavtal. 

Typfall B kommer påvisa vad för skillnader som uppstår mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 

samt vilka effekter ett operationellt leasingavtal kommer medföra på finansiella rapporter. 

Typfall C kommer behandla värdering gällande leasingavtal och om det finns några skillnader 

mellan standarderna och vilka effekter det kommer medföra på finansiella rapporter. 

2.6 Reliabilitet 

Studiens pålitlighet bedöms genom reliabilitet (Bryman 2018, s. 207). Därmed är reliabilitet ett 

mått på tillförlitlighet och handlar om hur resultatet från en undersökning kan upprepas. 

Reliabilitet är därmed ett mått på om studien är replikerbar och möjligheten att få ett likvärdigt 

resultat (Bryman 2018, s. 72). Vidare menar Bryman (2018, s. 465) att reliabilitet är uppdelat i 

extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet kännetecknas av att undersökningen kan 

upprepas medan intern reliabilitet innefattar hur ett forskarlag är överens om hur de ska tolka 

ett fenomen. LeCompte och Goetz (1982, s. 32) menar på att extern reliabilitet tar upp frågan 

om oberoende forskare skulle upptäcka samma fenomen eller skapa samma konstruktion i 

identiska eller likartade uppsättningar. Intern reliabilitet avser den grad som andra forskare, 

med en uppsättning av tidigare genererade konstruktioner, skulle matcha dem med data på 

samma sätt som den ursprungliga forskaren (Lecompte & Goetz 1982, s. 32). 

Bedömningen av studiens kvalité med hänvisning till extern och intern reliabilitet kan anses 

vara god. Därför att om studien önskas upprepas kan det vara möjligt då alla vetenskapliga 

artiklar, standarder och litteratur kan hämtas i originalskick från respektive källa från offentliga 

databaser. Det är även möjligt att konstruera typfallen på samma sätt och därigenom finns det 

en möjlighet att få samma resultat. Därmed kan det anses att studien är replikerbar och uppfyller 

kraven för extern reliabilitet. Vidare eftersom studiens anses vara replikerbar finns det goda 

möjligheter för att efterföljande undersökningar, med tidigare generande konstruktioner, att få 

fram data som skulle kunna matcha den data som presenteras i denna studie. Därav kan det råda 

mindre problematik gällande intern reliabilitet i denna studie. 
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2.7 Validitet 

Validitet syftar på matchningen mellan data och verklighet. Validiteten är uppdelad i intern och 

extern validitet (Bryman 2018, ss. 465–466). Intern validitet kännetecknas som matchningen 

mellan det som studien har för avsikt att studera och faktiskt studerar. Extern validitet handlar 

däremot om matchningen mot omvärlden och hur väl det speglar verkligheten (David & Sutton 

2016, s. 33). Enligt LeCompte och Goetz (1982, s. 32) handlar validitet om träffsäkerheten av 

vetenskapliga resultat. Fastställandet av validitet kräver att det bestäms i vilken utsträckning 

slutsatser effektivt representerar empirisk verklighet. Intern validitet hänvisar till i vilken 

utsträckning vetenskapliga observationer och mätningar är autentiska representationer av viss 

verklighet. Extern validitet riktar in sig på graden till vilken representationer kan jämföras och 

generaliseras (Lecompte & Goetz 1982, s. 32).     

Undersökningen handlar om att åskådliggöra väsentliga skillnader mellan standarderna genom 

konstruerade typfall. Detta för att sedan kunna dra slutsatser angående vilken påverkan det kan 

få på intressenter med tillämpning av K3 kapitel 20 jämfört med IFRS 16, vilket är studiens 

syfte. Detta görs genom att använda respektive standard som företagen i verkligheten kommer 

att använda genom ett urval av konstruerade typfall och därav görs en bedömning att den interna 

validiteten är god. Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning ett resultat från en 

studie kan generaliseras (Jacobsen 2002, s. 266). Studien försöker uppfylla kriterierna gällande 

generalisering genom val av forskningsdesign. Detta innebär hur väl studiens resultat kan vara 

överförbar och användbar för företag. Denna valda forskningsdesign grundar sig i konstruerade 

typfall för att få resultat och slutsatser som kan appliceras i andra kontexter och sammanhang. 

De slutsatser som dras kan därmed visa på standardernas generaliserbara effekter och därav kan 

dessa slutsatser tillämpas i andra sammanhang. 

2.8 Källkritik 

Studien baseras på böcker och vetenskapliga artiklar som har publicerats i kända och 

välrenommerade tidskrifter samt forum där forskare presenterat sina artiklar. För att öka 

trovärdigheten för dessa källor har det även gjorts en undersökning på dessa författares 

bakgrund som innefattat deras utbildning, titel, arbetsplats, tidigare forskning och ställning i 

forskarvärlden. De valda artiklarna ät peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade 

av ämnesexperter innan de har publicerats. Med stöd av dessa källor har studien fått en hög 

träffsäkerhet och relevans som har bidragit ett tillförlitligt underlag för studien. 

2.9 Etisk reflektion 

Förhållningssättet i denna studie har försökt att ta hänsyn till den etiska aspekten. Artiklar och 

böcker i denna studie försöker presenteras utan åsikter eller synpunkter. Vidare görs försök att 

åskådliggöra vilka skillnader som kommer uppstå mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16. Det finns 

därmed ingen intention att se vilken standard som är mest fördelaktig, utan bara belysa effekter 

på finansiella rapporter. Därmed kan det anses att studien har ett gott etiskt förhållningssätt. 
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3 Leasingstandarder 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för de centrala och essentiella aspekter av redovisningsstandarderna 

som behandlar leasing. Initialt kommer leasing enligt K3 att förklaras och tydliggöra när ett 

objekt blir föremål för leasing och i vilken form av klassificering, finansiellt eller operationellt. 

Efter detta klargörs det för hur tillämpningen sker ur ett redovisningsmässigt perspektiv för 

både finansiella och operationella leasingavtal. Därefter förklaras den kommande 

leasingstandarden IFRS 16 och dess definition gällande leasing. Avslutningsvis presenteras en 

redogörelse för hur tillämpning av IFRS 16 sker ur ett redovisningsmässigt perspektiv. 

3.2 K3 kapitel 20 

Enligt K3 kapitel 20 föreligger ett leasingavtal om leasinggivaren har en överenskommelse med 

leasingtagaren att under en given period har rätt att nyttja en tillgång mot betalning (K3 p. 20.2). 

När detta har fastställts av båda parterna ska de i ett tidigt skede efter det att ett leasingavtal har 

fastställts, även klassificera avtalet. För att klassificera avtalet tar K3 kapitel 20 sin ansats i att 

bedöma om avtalet antingen anses som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. Ett 

finansiellt leasingavtal bedöms som ett avtal när de ekonomiska risker och fördelar av 

tillgången överförs från leasinggivare till leasingtagare. Ett operationellt leasingavtal anses 

däremot som ett avtal som inte uppfyller kraven för ett finansiellt leasingavtal. Detta innebär 

att de ekonomiska risker och fördelar fortfarande kvarstår hos leasinggivaren (K3 p. 20.3). 

3.2.1 Redovisning av finansiellt leasingavtal för leasingtagare 

Redovisningen av ett leasingavtal varierar beroende på klassificeringen. Då ett finansiellt 

leasingavtal föreligger måste leasingtagaren vid första redovisningstillfället av tillgången 

redovisa sina rättigheter och skyldigheter i form av tillgång och skuld i sin balansräkning (K3 

p. 20.5). Leasingtagaren redovisar således tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens 

verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna som ska fastställas i leasingavtalet vid dess 

början (K3 p. 20.5). Nuvärdet beräknas genom att den implicita räntan fastställs i början av 

leasingavtalet och används som en diskonteringssats för att beräkna nuvärdet av de framtida 

utbetalningarna (K3 p. 20.7).  Efter det första redovisningstillfället ska leasingtagaren fördela 

de diskonterade leasingavgifterna på ränta och amortering av skulden som en sammanlagd 

betalning (K3 p. 20.9). Vidare ska leasingtagaren, då ett finansiellt leasingavtal föreligger, göra 

avskrivningar på tillgången enligt de allmänna råden om avskrivningarna (K3 p. 20.11). 

3.2.2 Redovisning av operationellt leasingavtal leasingtagare 

Ett operationellt leasingavtal ska enbart redovisas som leasingavgifter hos leasingtagaren, i 

form av en konstant och linjär kostnad över den avtalade leasingperioden (K3 p. 20.13). 

Leasingavgifterna kan fördelas på ett annat systematiskt sätt om det avspeglar leasingperiodens 

ekonomiska nytta bättre eller om leasingavgifterna redovisas på ett annat sätt för att ta hänsyn 

till inflationen för att kompensera de framtida kostnadsökningarna för leasingtagaren (K3 p. 

20.13). 
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3.3 IFRS 16 

IFRS 16 har för avsikt att ge leasingtagare och leasinggivare rätt information om deras 

transaktioner. Denna information om leasingavtalet ska sedan ge användare av finansiella 

rapporter ett bättre underlag för att kunna göra bedömningar om företagets finansiella status 

(IFRS 16 p. 1). När två parter ingår ett avtal ska det göras en bedömning och fastställas om 

avtalet uppfyller villkoren enligt leasingdefinitionen. Definitionen av ett leasingavtal uppfylls 

om det föreligger en överlåtelse av ägandet som ger möjligheten till att inneha ett bestämmande 

inflytande över tillgången under en given tidsperiod mot avgifter (IFRS 16 p. 9). Standarden 

ska tillämpas på alla leasingavtal, dock med undantag för exempelvis mineraltillgångar, 

immateriella tillgångar och biologiska tillgångar. Vidare finns det ytterligare begränsningar vid 

redovisning av leasingavtal som innefattar korttidsleasing och lågt värde. I de fall där 

leasingavtalet understiger 12 månader eller om leasingavtalet för den underliggande tillgången 

har ett lågt värde som understiger 5000 USD innebär det att leasingavtalet inte redovisas mer 

än som en kostnad hos leasingtagaren under leasingperioden (IFRS 16 pp. 3–6). 
 

3.3.1 Redovisning av leasingavtal för leasingtagare 

Leasingtagaren ska redovisa en nyttjanderätt och leasingskuld vid leasingavtalets början (IFRS 

16 p. 22). Vid avtalets början ska nyttjanderätten även värderas till anskaffningsvärdet och bestå 

av:  

a. “den summa leasingskulden ursprungligen värderats till, enligt beskrivningen i 

punkt 26  

b. alla leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, efter avdrag för 

eventuella förmåner som mottagits i samband med teckningen av leasingavtalet, 

c. leasingtagarens eventuella initiala direkta utgifter, och 

d. en uppskattning av leasingtagarens kostnader för nedmontering och bortforsling av 

den underliggande tillgången, återställande av den plats där den befinner sig eller 

återställande av den underliggande tillgången till det skick som föreskrivs i 

leasingavtalets villkor, om inte dessa kostnader uppstår i samband med produktion 

av varor. Det är leasingtagarens skyldighet att stå för dessa kostnader antingen vid 

inledningsdatumet eller som en följd av att den underliggande tillgången använts 

under en viss period”    

(IFRS 16 p. 24) 

Efter fastställande görs det en efterföljande värdering av nyttjanderätten och leasingskulden. 

Nyttjanderätten ska sedan redovisas varje år enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Anskaffningsvärdet ska värderas årligen genom att det görs avdrag för ackumulerade 

avskrivningar (IFRS 16 p. 29–30). Skulle ett fall uppkomma där leasingtagaren övertar 

äganderätten av tillgången eller om anskaffningsvärdet för nyttjanderätten avspeglar en möjlig 

option som kommer utnyttjas av leasingtagaren vid leasingperiodens slut. Innebär detta att 

leasingtagaren ska skriva av nyttjanderätten från leasingavtalets början till slutet av tillgångens 

nyttjandeperiod (IFRS 16 p. 32). 
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Efter att leasingtagaren har värderat en nyttjanderätt ska en leasingskuld värderas vid 

anskaffningstillfället. Leasingavgifter som leasingtagaren betalar ska värderas till nuvärde. 

Detta innebär att framtida leasingavgifter ska diskonteras med den implicita räntan (IFRS 16 p. 

26). Leasingskulder ska bestå av: 

a. “fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter enligt beskrivningen i punkt 

B42), efter avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av leasingavtalet 

som ska erhållas, 

b. variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp 

av index eller pris vid inledningsdatumet (enligt beskrivningen i punkt 28), 

c. belopp som förväntas betalas ut av leasingtagaren enligt restvärdesgarantier, 

d. lösenpriset för en option att köpa om leasingtagaren är rimligt säker på att utnyttja en 

sådan möjlighet (bedöms med beaktande av de faktorer som beskrivs i punkterna B37–

B40), och 

e. straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet, om leasingperioden 

återspeglar att leasingtagaren kommer att utnyttja en möjlighet att säga upp 

leasingavtalet.” 

(IFRS 16 p. 27) 

En efterföljande värdering av leasingskulder ska också göras med den räntesats som har använts 

för att värdera leasingskulden, det vill säga den implicita räntan som har fastställts i början av 

avtalet (IFRS p. 37). Leasingtagaren ska värdera efter leasingavtalets början genom att: 

a. “öka det redovisade värdet för att återspegla räntan på leasingskulden, 

b. minska det redovisade värdet för att återspegla utbetalda leasingavgifter, och 

c. omvärdera det redovisade värdet för att återspegla en eventuell omprövning eller ändring 

av leasingavtalet i enlighet med punkterna 39–46, eller för att återspegla ändrade till sin 

substans fasta avgifter (se punkt B42).” 

(IFRS 16 p. 36) 
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4 Teoretisk referensram  

4.1 Inledning 

I detta kapitel förklaras de verktyg som kommer användas för att utföra analys av de resultat 

som framkommer av de konstruerade typfallen. Först redogörs det för intressentteorin och 

därefter presenteras en modifierad intressentmodell som kommer användas i analyser för att 

förstå vad för effekter och påverkan K3 kapitel 20 och IFRS 16 kommer att ha på de utvalda 

intressenterna. Slutligen redogörs det för utvalda finansiella mått som är ett viktigt redskap för 

att kunna analysera effekter och skillnader mellan typfallen. 

4.2 Intressentteorin 

Intressentteorins är baserat på att ett företag verkar och agerar i en omvärld där olika aktörer 

har ett intresse för företaget (Freeman 2010, s. 25). Parterna befinner sig i en beroendeställning 

till varandra där företaget är beroende av att intressenterna deltar samt medverkar i företagets 

verksamhet. I utbyte får intressenterna sina behov tillfredsställda och mål uppfyllda (Bruzelius 

& Skärvad 2011, s. 76). Freeman (1984, s. 46) ger följande definition på intressenter: 

“A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” 

Freeman (1984, s. 46) 

Intressentteorin har två grenar och är uppdelad i en etisk eller normativ gren och en positiv gren 

(Deegan & Unerman 2011 s. 348). Den etiska grenen handlar om att företagen ska behandla 

varje intressant rättvist medan den positiva grenen handlar om att företagets ledning uppfyller 

intressenternas förväntningar (Deegan & Unerman 2011 ss. 349–352). Relationen mellan 

företaget och dess intressenter innehåller särintressen som kan leda till konflikter på grund av 

olika krav (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 76). För att minska spänningar är det viktigt att försöka 

uppnå en jämvikt. En viktig förutsättning för att bevara en sådan jämvikt är att organisationen 

skapar en bidrags-belöningsbalans (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 78). En bedömning eller 

utvärdering av ett företag kan knappast presenteras utan någon form av hänvisning till 

intressenter och deras medverkan i en sådan process (Voinov & Bousquet 2010, s. 1268). Denna 

process som finansiell redovisning innefattar, handlar om insamling och bearbetning av 

ekonomisk information som ska vara underlag för beslut hos interna och externa parter (Deegan 

& Unerman 2011 s. 348). Vidare menar Deegan & Unerman (2011 s. 348) att en organisation 

ingår i ett bredare socialt system, där de både påverkar och påverkas av andra grupper inom 

samhället, vilket leder in på något som benämns ‘det sociala kontraktet’. Intressentteorin 

accepterar dock att det kan förekomma olika uppfattningar av differentiella intressentgrupper 

om hur en organisation bör bedriva sin verksamhet, som i sin tur leder till att olika sociala 

kontrakt förhandlas fram istället för ett kontrakt som gäller generellt för hela samhället (Deegan 

& Unerman 2011 s. 348). Finansiell redovisning syftar till att presentera ekonomisk information 

till samhället och användare av finansiella rapporter. Användarna kan vara existerande och 

potentiella investerare, aktieägare, långivare samt andra borgenärer. Dessa använder ekonomisk 

information som underlag till beslut som innefattar köpa, sälja eller inneha aktier. Vidare beslut 

omfattar skuldinstrument och tillhandahållande eller avveckling av lån samt andra former av 

kredit, enligt föreställningsramen p. OB2 (IASB 2010). Dessa användare av finansiella 

rapporter som exempelvis innefattas av aktieägare, investerare och analytiker har denna 

information som underlag för att göra en bedömning av framtida nettokassaflöden (Marton, 

Lundqvist, & Pettersson 2016, s. 30). 
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4.3 Modifierad Intressentmodell 

Studien har för avsikt att undersöka vilka effekter och skillnader mellan K3 kapitel 20 och IFRS 

16 får på den finansiella rapporteringen samt utvalda nyckeltal. Därav är det relevant att koppla 

och fokusera på intressenter som kan anses beröras mest av de utvalda nyckeltalen. Dessa 

utvalda intressenter är investerare, leverantörer och långivare som beskrivs mer djupgående 

nedan. Denna modifierade intressentmodell har för avsikt att tillämpas som verktyg vid analys 

av typfallen. 

  

  

 

            
 

  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

             

 

Figur 1 Modifierad intressentmodell 

 

4.3.1 Investerare 

Investerare bidrar med kapital till företaget och i motprestation kräver de vinst och avkastning 

samt att kapitalet förvaltas väl (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 74). Enligt föreställningsramen p. 

OB2 (IASB 2010) är målet med finansiell rapportering att förse befintliga och potentiella 

investerare med ekonomisk information. Den finansiella rapporteringen bör därmed vara 

användbar och kan användas som beslutsunderlag gällande investeringar om den rapporterande 

enheten. Investerare är intresserade av prognoser av ett företags framtida utveckling. Prognoser 

som framför allt handlar om framtida utdelning och värdestegring på en aktie samt den risk som 

är förknippad med en investering. Det handlar om beslut om framtiden gällande om att köpa, 

behålla eller sälja aktier i ett företag (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 24). När investerare 

analyserar risk kopplad till ett företags aktie kan det ställa till problem om tillgångar exkluderas 

från balansräkningen och särskilt gällande bedömning av skuldsättningsgrad samt aktierisk (Ely 

1995, ss. 397–398). En av de betydande risker investerare ställs inför är vid likvidation, 

eftersom de har rätt till företagets tillgångar först efter det att kraven från alla andra högre 

fordringsägare är uppfyllda. Detta innebär att när ett företag likvideras är investerare den 

intressentgrupp som absorberar förlusten först (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 8). Det 

finns däremot även betydande fördelar, vilket framhävs av Wild, Subramanyam & Halsey 

(2007, s. 8), som innebär att aktieinvesterare har rätt att ta del av vinster med obegränsad 

potential, när ett företag blomstrar och genererar avkastning. En värdeökning av en investering 

bör därmed ge en förräntning på investerat kapital som är tillräckligt hög för att acceptera risken 

som är förknippad med en sådan investering, istället för att genomföra en riskfri placering 

Företag 

Leverantörer 

Investerare  Långivare  
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(Johansson & Runsten 2017, ss.14–15). Det största intresset investerare har för det företag som 

de gjort en investering i, är baserat på hur väl företaget lyckas förädla det egna kapitalet (Carlson 

2014, s. 97–98). Eftersom aktieägare påverkas av alla aspekter gällande ett företags finansiella 

status och prestation, är därför deras behov av analys som är den mest krävande och omfattande 

av alla användare (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 8).  

4.3.2 Leverantörer 

Leverantörer bidrar och förser företaget med varor och tjänster. De kräver i sin tur att företaget 

betalar sina fakturor i tid och genom detta uppträder som en stabil och säker kund (Bruzelius & 

Skärvad 2011, s. 75). Enligt föreställningsramen p. OB10 (IASB 2010) beskrivs det att den 

finansiella rapporteringen kan vara användbar till andra parter än användare som innefattar 

investerare, långivare och andra borgenärer, även ifall rapporteringen inte riktar sig till denna 

grupp primärt. En av dessa parter i ovan nämnd grupp är leverantörer då deras intresse går ut 

på att få reda på om de kan få betalt för sina fordringar, det vill säga att kunna göra en 

bedömning av ett företags kortsiktiga betalningsförmåga (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, 

ss. 7–8). Leverantörer använder även den finansiella rapporteringen som underlag för att 

bestämma kreditvillkor (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 5; Fülbier, Silva och Pferdehirt 

2008, s. 123). Vidare menar Smith, Brännström & Jansson (2015, s. 26) att leverantörer kan ha 

ett intresse på längre sikt av ett företags finansiella ställning om de har investerat i ett företag 

genom företagsrelationer och exempelvis ingått avtal gällande produkter, utrustning eller 

distributionskanaler. 

4.3.3 Långivare 

Långivare lånar ut kapital till företaget och kräver i motprestation ränta på lånet samt 

amorteringar som betalas i tid enligt villkor (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 75). Befintliga och 

potentiella långivare behöver information för att bedöma utsikterna för framtida 

nettokassaflöden till en enhet, det vill säga enhetens betalningsförmåga. Likt beslut gällande 

avkastning som förväntas av en investering, som görs av investerare, använder sig likväl 

långivare av den finansiella rapporteringen för att kunna skatta förväntningar av kapital-och 

räntebetalningar. Dessa beslut av befintliga och potentiella långivare, som innefattar att 

tillhandahålla eller lösa lån och andra former av kredit, beror således på huvudmannen och 

räntebetalningar eller andra avkastningar som de förväntar sig. Dessa förväntningar beror på 

bedömning av beloppet, tidpunkten och osäkerheten för framtidsutsikterna samt framtida 

nettokassaflöden till företaget (IASB föreställningsramen 2010, p. OB3). Det intresse långivare 

har för finansiella rapporter grundar sig i den risk som är kopplad till utgivning av kredit, det 

vill säga kreditrisken som innebär att kredittagaren inte kan uppfylla sina åtagande gällande 

återbetalning (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 26). Denna risk är beroende av ett företags 

likviditet och soliditet på kort sikt, medan den på längre sikt är beroende av 

lönsamhetsutveckling (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 24). Detta risktagande och den 

asymmetriska relation som föreligger mellan långivare och låntagare, har en stor påverkan på 

långivarnas perspektiv som innefattar målet med kreditanalyser (Wild, Subramanyam & Halsey 

2007, s. 7). Denna kreditanalys är en utvärdering av ett företags kreditvärdighet och fokuserar 

på negativ risk istället för uppåtriktad potential (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 8). 

Kreditanalys grundar sig i likviditet och solvens, där likviditet är beroende av ett företags 

förmåga att samla in pengar på kort sikt, medans solvens bygger på ett företags långsiktiga 

lönsamhet och förmåga att betala sina förpliktelser på längre sikt. Dessa båda faktorer är 
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beroende av ett företags långsiktiga lönsamhet och dess kapital (Wild, Subramanyam & Halsey 

2007, s. 8). 

4.4 Finansiella mått 

Företaget kan beskrivas som ett finansiellt system med betoning på koppling mellan att dels 

utveckla samt investera i varor och tjänster, för att sedan producera dessa. Detta för att 

åstadkomma och anskaffa finansiella medel som är nödvändigt för fortsatt existens och 

uppfyllande av mål (Johansson & Runsten 2017, s. 9). Vidare menar Johansson och Runsten 

(2017, s. 9) att en företagsledning förväntas formulera mål som baseras på både lång och kort 

sikt, exempelvis lönsamhetsmål i form av räntabilitetsmått och finansiella restriktioner som 

soliditetsmått eller skuldsättningsgrad. Aktörer på alla nivåer i en organisation låter sitt 

agerande påverkas ekonomiskt för att uppfylla egna och andras handlingar (Johansson & 

Östman 1992, s. 31). Det finns därför olika motiv för att undersöka om ett företag går bra eller 

mindre bra. För investerare kan det vara intressant att veta om den placering som gjorts är 

tillfredsställande. Andra intressenter som företagets leverantörer, kunder och långivare kan 

också vara intresserade av företagets finansiella situation, för att exempelvis inte ingå avtal med 

företag som kan riskera att gå i konkurs inom snar en framtid (Larsson 2008, s. 63). Genom 

olika variabler och nyckeltal kan det avgöra hur väl eller i vilken omfattning ett företag 

exempelvis kan överleva en konjunkturnedgång eller problem gällande försäljning. Det vill 

säga dessa olika mått försöker beskriva hur företagets verksamhet är finansierad (Edenhammar 

& Thorell 2009, s. 177). Det finns fyra olika typer av mått, nämligen externa, interna, 

branschspecifika och egenkonstruerade mått (Öberg 2012, s. 105). Med externa nyckeltal avses 

sådana nyckeltal som är avsedda att fånga verksamheten i sin helhet, genom att titta på 

företagens årsredovisning. Övriga mått kräver en annan detaljnivå av information än 

årsredovisningar, vilket företag oftast inte delar med sig av (Öberg 2012, s. 106–107). 

Nyckeltal är ett numeriskt värde vars syfte är att sammanfatta och beskriva förhållanden som 

både kan vara förankrade i verklighet och konstgjord sådana och därigenom både kan vara sant 

eller falskt. Även om nyckeltal är siffertal som användare är intresserad av är det upp till dem 

att göra en bedömning av dess kvalité och samtidigt även utvärdera i vilken grad informationen 

är av intresse (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 16). Vidare menar Catasús, Gröjer, 

Högberg & Johrén (2008, s. 16) att nyckeltal avviker från realitet och att de inte kan skildra 

komplexa avancerade relationer och den mångfacetterade realitet som ett företag innehåller. 

Nyckeltal är i grunden förenklingar av de situationer och samband som dessa mått är tänkta att 

redogöra för. Det finns både fördelar och nackdelar med dessa förenklingar där en positiv sak 

är att det skapar förutsättningar för diskussion gällande komplexa avancerade frågor. Den 

negativa aspekten är att dessa förenklingar oftast utgör underlag för viktiga beslut som kan 

resultera i otillfredsställande utfall som i sin tur skapar irritation för användarna (Catasús, 

Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 17). Nyckeltal är kvoter eftersom användaren eftersträvar 

en jämförelse mellan variabler (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 17).  
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4.4.1 Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av bolagets tillgångar som har finansierats med eget kapital och 

anses vara ett mått på företagets förmåga att klara av förluster (Larsson 2018, s. 81). Måttet 

soliditet beräknas som förhållandet mellan det egna kapitalet och företagets totala tillgångar. 

Har ett företag en mindre andel bundna utbetalningar leder detta till större utrymme för att 

bestämma hur kapitalet ska användas (Öberg 2012, s. 127). Soliditeten kan variera beroende på 

företag och bransch (Larsson 2008, s. 81). 

 

Eget kapital

Totalt kapital
= Soliditet 

 

4.4.2 Skuldsättningsgrad 

Detta nyckeltal är ett uttryck för företagets styrka mot framtida förluster likt soliditeten (Larsson 

2008, s. 82). Även om nyckeltalet skuldsättningsgrad (S/E) liknar soliditet, fokuserar istället 

skuldsättningsgraden på främmande kapital (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 22). 

En hög skuldsättningsgrad innebär att företaget är högt belånat (Öberg 2012, s. 128). Vidare 

menar Johansson och Runsten (2017, s. 50) för att företagsledningen ska kunna göra en 

riskvärdering vid finansiell planering behöver de få kunskap om företagets maximala 

skuldsättningsgrad. Därav måste företagsledningen känna till sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och den genomsnittliga låneräntan för att kunna fastställa den maximala 

skuldsättningsgraden. En förändring av skuldsättningsgraden kan påverka företagets 

kapitalstruktur (Fitó, Moya, & Orgaz 2013, s. 365). Ur långivarnas perspektiv är detta nyckeltal 

relevant för att bedöma om företaget kan klara av framtida förluster (Larsson 2008, s. 82). 

 

Skulder

Eget kapital
= Skuldsättningsgrad 

 

4.4.3 Hävstångsformeln 

Hävstångsformeln, även kallad räntabilitetsformeln, används för att bedöma företagets risker 

och lönsamhet (Larsson 2008, s. 91). Denna formel baseras på ett antal nyckeltal som 

räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, genomsnittlig låneränta och 

skuldsättningsgrad som är de fyra viktiga komponenterna. Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

handlar om företagets rörelseöverskott relaterat till de totala tillgångarna som företaget har 

(Larsson 2008, s. 72–73). Vidare kan räntabilitet på totalt kapital anses som ett viktigt 

mätinstrument för att se om företagets ledning lyckas skapa ett mervärde genom att 

avkastningen överstiger kostnader för företagets totala finansiering (Larsson 2008, s. 72–73). 

 

Resultat före finansiella kostnader

Totalt kapital
= 𝑅𝑇 
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Räntabilitet på eget kapital (RE) kännetecknas som den räntabilitet på det kapital som ägarna 

har satsat. Det resultat som ett företag presterar kan ur ett investerarperspektiv ses som räntan 

på företagets egna kapital (Johansson & Runsten 2017, s. 11). Däremot måste resultatet sättas i 

relation till det egna kapitalet för att kunna göra en bedömning om denna ränta är godtagbar 

(Johansson & Runsten 2017, s. 12). Avkastningen bör var större än vad en säker placering plus 

risktillägg kan erbjuda, för att ett företag ska kunna vara av intresse för befintliga och potentiella 

investerare (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 170). 

 

Resultat efter finansiella kostader 

Eget kapital
= 𝑅𝐸 

  

Företag har skulder till fordringsägare som kan omfatta banker, leverantörer eller anställda. 

Dessa skulder behöver betalas tillbaka och innefattar oftast en bestämd ränta, vilket den 

genomsnittliga låneräntan (RS) tar hänsyn till (Larsson 2008, s. 92). 

 

Ränte kostader

Skulder
= 𝑅𝑆 

 

Sista komponenten är skuldsättningsgraden (S/E) som visar relationen mellan skulder och det 

egna kapitalet (Larsson 2008, ss. 91–92). Vidare kan skuldsättningsgraden användas för att 

utvärdera företagets “finansiella muskler” (Larsson 2008, s. 82). Med dessa fyra komponenter 

kan hävstångsformeln upprättas och därmed användas till prognoser för att bilda en uppfattning 

om dess mått på räntabilitet på eget kapital (Johansson & Runsten 2017, ss. 35–36). 

 

𝑅𝑇 + (𝑅𝑇 − 𝑅𝑆)  ×  
S

E
= 𝑅𝐸 
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5 Empiri och analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras de typfall som har konstruerats för att belysa skillnader mellan K3 

och IFRS gällande leasing. Följaktligen presenteras först förutsättningarna i typfallen för att 

sedan appliceras på ett fiktivt företag med respektive standard innan det sker en analys. 

Analysen görs genom att observera vad för skillnader det blir på nyckeltalen och hur detta 

kommer påverka de utvalda intressenterna. 

5.2 Typfall A – Leasing definition  

Alpha AB behöver maskiner för att fortsätta att bedriva sin dagliga verksamhet. Däremot har 

de inte tillräckligt stor likviditet för att genomföra sådana investeringar och väljer därför att 

hyra in maskinerna. Det är tänkt att maskinerna ska nyttjas under fem år. Maskinerna har ett 

verkligt värde på 10 000 tkr med en årlig betalning för nyttjandet av maskinerna som uppgår 

till 2 450 tkr. I detta avtalet framgår det att Alpha AB kommer att erhålla risker och fördelar för 

maskinen. Avtalet utgår från en implicit ränta på 7,17 %. 

5.2.1 Redovisning av finansiellt leasingavtal hos leasingtagare enligt K3  

Alpha AB följer K3 kapitel 20 gällande leasingavtal och måste därmed bedöma om detta avtal 

kan fastställas som ett leasingavtal. Det sker en uthyrning av maskinerna under en avtalad 

period mot ersättning, vilket innebär att det föreligger ett leasingavtal (K3 p. 20.2). Alpha AB 

ska göra en klassificering av avtalet för att fastställa om det föreligger ett finansiellt eller 

operationellt leasingavtal (K3 p. 20.3). I typfallet framgår det att alla risker och fördelar övergår 

till Alpha AB i och med överlämnandet av maskinerna. Detta innebär att det föreligger ett 

finansiellt leasingavtal (K3 p. 20.3). Alpha AB som tillämpar K3 kapitel 20 ska redovisa ett 

finansiellt leasingavtal genom att redovisa sina rättigheter och skyldigheter i form av en tillgång 

och skuld i sin balansräkning (K3 p. 20.5). Redovisningen sker genom att företag antingen 

redovisar maskinerna till det lägsta av tillgångens verkliga värde eller nuvärdet av 

leasingavgifterna (K3 p. 20.5).  

Tabell 1 Nuvärdesberäkning i typfall A vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Nuvärdesberäkning (tkr)       

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Leasingavgifter  2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Diskonteringsränta  7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 

Nuvärde  2 286 2 133 1 990 1 858 1 733 

      

  

Med en nuvärdesberäkning av leasingavgifterna blir nuvärdet 10 000 tkr, vilket är lika mycket 

som det verkliga värdet. Detta innebär att Alpha AB ska redovisa en tillgång och skuld på 

10 000 tkr enligt förutsättningar som framgår av typfallet. 
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Alpha AB kommer genom åren att fördela leasingavgifterna på ränta och amortering av skulden 

som löper över leasingperioden (K3 p. 20.9). Leasingavgifterna som betalas ut består både av 

amorteringar av skulden och betalningar av räntan. Räntan baseras på den implicita räntan och 

är konstant över leasingperioden. Eftersom att det sker en amortering över leasingperioden med 

en konstant räntesats medför det att räntekostnaderna är som högst i början av avtalet medan 

amortering är som lägst.  Därför att leasingskulderna amorteras successivt genom åren, vilket 

påverkar räntan och minskar den. Detta leder till att amorteringarna genom åren kommer att 

öka för att vara som högst år fem. 

Tabell 2 Räntebetalning och amortering i typfall A vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Skuld (tkr)         

              

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  10 000 - - - - 

Ingående värde  - 8267 6410 4419 2286 

Ränta    717 593 460 317 164 

Amortering 1733 1857 1990 2133 2286 

Utgående värde  8267 6410 4419 2286 0 

            

 

Alpha AB ska göra avskrivningar för nyttjandet av maskinerna som hyrs in. Avskrivningarna 

ska göras enligt de allmänna råden om avskrivningar (K3 p. 20.11). Detta innebär att 

maskinernas verkliga värde fördelas jämnt över leasingperioden för att göra avskrivningarna på 

2 000 tkr systematiskt och linjärt över leasingperioden. 

Tabell 3 Avskrivningar i typfall A vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Tillgång (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  10 000 - - - - 

Ingående värde  - 8 000 6 000 4 000 2 000 

Avskrivning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utgående värde  8 000 6 000 4 000 2 000 0 
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Alpha AB1 hyr maskinerna och redovisar 10 000 tkr i sin balansräkning. Genom att redovisa 

maskinerna med tillhörande tillgångar och skulder innebär detta att balansräkningen kommer 

att påverkas. Detta medför att alla nyckeltal som är kopplade till balansräkningen blir påverkade 

och ger effekter på nyckeltalen över leasingperioden. 

Tabell 4 Finansiella mått i typfall A vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Finansiella mått             

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      40,67% 42,44% 44,53% 47,01% 50,00% 

Skuldsättningsgrad    1,46 1,36 1,25 1,13 1,00 

Räntabilitet på totalt kapital 4,52% 4,72% 4,95% 5,22% 5,56% 

Räntabilitet på eget kapital  7,13% 7,82% 8,56% 9,35% 10,20% 

Genomsnittlig låneränta  2,73% 2,43% 2,05% 1,56% 0,91% 

                

 

5.2.2 Redovisning av leasingavtal hos leasingtagare enligt IFRS 16 

Alpha AB tillämpar i detta fall IFRS 16 och då gäller det att bedöma om avtalet anses som ett 

leasingavtal enligt definitionen. Ett leasingavtal kan fastställas om det sker en överlåtelse av 

villkor som medför att leasingtagaren innehar bestämmande inflytande över tillgången under 

en given period mot ersättningar (IFRS 16 p. 9). Förutsättningarna som framgår i typfallet visar 

på att ett leasingavtal kan fastställas, eftersom att det sker en överlåtelse från leverantören till 

Alpha AB mot betalning. När det föreligger ett leasingavtal ska Alpha AB redovisa en 

nyttjanderätt och en leasingskuld av maskinerna vid första redovisningstillfället. 

Nyttjanderätten ska värderas till anskaffningsvärdet och består av summan av alla diskonterade 

leasingskulder (IFRS 16 pp. 22–24). Likt nyttjanderätten ska leasingskulderna också 

diskonteras till nuvärde med den implicita räntan (IFRS 16 pp. 26–27). Detta innebär att Alpha 

AB tar upp 10 000 tkr i sin balansräkning. 

Tabell 5 Nuvärdesberäkning i typfall A vid tillämpning av IFRS 16 

Nuvärdesberäkning (tkr)   

            

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Leasingavgifter  2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Diskonteringsränta  7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 

Nuvärde  2 286 2 133 1 990 1 857 1 733 

      

  

                                                           
1 Se bilaga för Alpha ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av K3 kapitel 20 
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Alpha AB ska efter det första redovisningstillfället fördela sina avbetalningar på ränta och 

amortering av leasingskulden (IFRS 16 p. 36). I början av leasingperioden är räntan hög och 

amorteringen låg för att sedan få ett omvänt förhållande vid slutet av leasingperioden. 

Tabell 6 Räntebetalningar och amortering i typfall A vid tillämpning av IFRS 16  

Skuld (tkr)         

              

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  10 000 - - - - 

Ingående värde  - 8267 6410 4419 2286 

Ränta    717 593 460 317 164 

Amortering 1733 1857 1990 2133 2286 

Utgående värde  8267 6410 4419 2286 0 

            
 

Alpha AB ska göra en efterföljande värdering av tillgångarna och leasingavgifterna för varje 

räkenskapsår. Detta för att visa användandet av maskinerna. Nyttjanderätten värderas enligt 

anskaffningsvärdemetoden och beräknas genom att linjära avskrivningar görs årligen på 2 000 

tkr (IFRS 16 p. 29). 

Tabell 7 Avskrivningar i typfall A vid tillämpning av IFRS 16  

Tillgång (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  10 000 - - - - 

Ingående värde  - 8 000 6 000 4 000 2 000 

Avskrivning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utgående värde  8 000 6 000 4 000 2 000 0 

              

 

Av förutsättningarna som framgår i typfall B medför tillämpningen av IFRS 16 att maskinerna 

som hyrs in av Alpha AB2 inkluderas i balansräkningen som tillgångar och skulder som därmed 

påverkar främst de nyckeltal som är kopplade till balansräkningen. 

Tabell 8 Finansiella mått i typfall A vid tillämpning av IFRS 16 

Finansiella mått             

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      40,67% 42,44% 44,53% 47,01% 50,00% 

Skuldsättningsgrad    1,46 1,36 1,25 1,13 1,00 

Räntabilitet på totalt kapital 4,52% 4,72% 4,95% 5,22% 5,56% 

Räntabilitet på eget kapital  7,13% 7,82% 8,56% 9,35% 10,20% 

Genomsnittlig låneränta  2,73% 2,43% 2,05% 1,56% 0,91% 

                

                                                           
2 Se bilaga för Alpha ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16 
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5.2.3 Analys av typfall A 

Vid beaktning av nyckeltalen kan det konstateras att nyckeltalen inte har förändrats mellan K3 

och IFRS gällande leasing. Det sker dock förändringar mellan åren. Soliditeten ökar successivt 

över leasingperioden, därför att det görs avskrivningar av tillgången, för att slutligen vara som 

högst år fem då tillgången har skrivits av helt. Skulderna minskar genom åren vilket gör att 

skuldsättningsgraden sjunker för varje år för att slutligen vara som lägst år fem. Räntabiliteten 

på totalt kapital ökar därför att tillgångarna genom åren minskar medan räntabiliteten för det 

egna kapitalet ökar därför att räntekostnaderna är som högst vid år ett för att sedan minska och 

bli som lägst år fem. Den genomsnittliga låneräntan påverkas genom en kombination av 

successiv minskning av både räntekostnaderna och skulderna. I detta fall blir påverkan på 

nyckeltal detsamma eftersom K3 kapitel 20 och IFRS 16 behandlar och redovisar typfallet på 

samma sätt. Däremot angriper K3 kapitel 20 och IFRS 16 ett leasingavtal på olika sätt. Vid 

tillämpning av K3 kapitel 20 bedöms ett leasingavtal utifrån om avtalet medför rätt till nyttjande 

av ett objekt mot ersättning för att sedan klassificera avtalet som antingen operationellt eller 

finansiellt. Vid tillämpning av IFRS 16 är ansatsen istället om själva definitionen är uppfylld 

eller inte. Vidare kräver IFRS 16 att leasingtagaren bör inneha bestämmande inflytande över 

tillgången för att det ska definieras som ett leasingavtal. Trots olika angreppssätt vid bedömning 

av leasingavtal gav utfallet inte olika nyckeltal. Det kan därav konstateras att vid tillämpning 

av K3 och IFRS gällande leasingavtal redovisar företagen objektet till samma värde i sina 

balansräkningar. Detta eftersom det ger likvärdig en påverkan på respektive balansräkning och 

resultaträkning under leasingperioden. Detta resulterar i att intressenterna från den modifierade 

intressentmodellen inte skulle upptäcka några skillnader i finansiella rapporter vid tillämpning 

av de olika standarderna. 

För investerare innebär det att det råder en större jämförbarhet mellan företag, oavsett om det 

tillämpar K3 kapitel 20 eller IFRS 16. Detta innebär att de inte behöver lägga resurser och fokus 

på att göra en bedömning av informationsasymmetri i finansiella rapporter som kan uppkomma 

mellan företag som tillämpar olika leasingstandarder. Detta är viktigt eftersom investerare 

bidrar med kapital och i sin tur kräver avkastning och vinst på sin investering som motprestation 

(Bruzelius & Skärvad 2011, s. 74). 

Leverantörerna kan på ett motsvarande sätt känna en tillförsikt med den finansiella 

informationen när de bedömer företagets kortsiktiga betalningsförmåga (Wild, Subramanyam 

& Halsey 2007, ss. 7–8). Eftersom relevanta nyckeltal visar på följande värden kan företagets 

leverantörer känna sig trygga i de betalningsvillkor som de kommit överens om med företaget.  

Långivare, som tillhandahåller eller löser lån och andra former av krediter har förväntningar på 

beviljande samt utgivna krediter till företag. Dessa förväntningar beror på olika bedömningar 

som innefattar belopp, tidpunkt och en osäkerhet inför framtidsutsikter samt framtida 

nettokassaflöden till företaget (IASB föreställningsramen 2010, p. OB3). Av typfall A framgår 

det att långivare har ett bättre beslutsunderlag gällande finansiella rapporter när de bedömer 

den kreditrisk som föreligger vid utgivning och beviljande av kredit. Den kreditanalys som 

företagets långivare gör blir mer träffsäker, i dels jämförelse mellan företag, men också med 

verkligheten som bättre återges när leasingtagaren faktiskt redovisar tillgång och skuld kopplat 

till leasingavtalet. På detta vis belyser typfall A hur situationen kan se ut för intressenter när ett 

leasingavtal synliggörs genom en ansats i leasingdefinition, och det inte uppstår skillnader till 

följd av en klassificering av ett företags leasingavtal. 
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Intressenter kan istället rikta sin uppmärksamhet åt den finansiella hävstången och då har 

hävstångsformeln, även kallad räntabilitetsformeln, en central roll i bedömningen av företagets 

risker och koppling till dess lönsamhet (Larsson 2008, s. 91). Hävstångsformeln påvisar att 

avkastning på det egna kapitalet ökar under förutsättning att avkastningen på totalt kapital 

överstiger räntan till långivare och skuldsättningsgraden ökar. Om det däremot sker en ökning 

av skuldsättningsgraden blir det en högre avkastning på det egna kapitalet i hävstångsformeln, 

dock ökar risken parallellt. Hävstångsformeln kan således användas till prognoser för att skapa 

en uppfattning om måttet på räntabilitet på eget kapital (Johansson & Runsten 2017, ss. 35–36). 

Eftersom det inte föreligger några väsentliga skillnader i värden i de olika nyckeltalen kan det 

konstateras att utfallet blir likadant med hävstångsformeln. Detta eftersom standarderna 

behandlar leasingavtal i detta typfall på samma sätt och därav blir det ingen skillnad i 

hävstångseffekt mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16.  
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5.3 Typfall B – Klassificering 

Beta AB är ett nytt och växande flygbolag som har expanderat snabbt under de senaste åren. 

Bolaget har för avsikt att ingå ett leasingavtal som innefattar fem flygplan. Flygplanen har ett 

verkligt värde på 90 000 tkr. Beta AB vill däremot inte att risker och fördelar i avtalet ska 

förläggas på företaget utan på leverantören. Parterna har kommit överens om och har beslutat 

att leasingavtalet ska omfatta en tid på fem år. Vid varje årsslut betalas en leasingavgift på 

21 950 tkr. Leasingavtalet har en implicit ränta som uppgår till 7 %. 

5.3.1 Redovisning av operationellt leasingavtal hos leasingtagare enligt K3 

Beta AB tillämpar K3s vägledningar gällande leasingavtal. I typfallet framgår det ett avtal under 

en given period som ger Beta AB rättigheter att nyttja flygplanen mot betalningar. Vidare 

framgår det att Beta AB inte erhåller risker och fördelar med avtalet. Detta innebär att 

kriterierna uppfylls för att klassificera avtalet som operationellt leasingavtal (K3 pp. 20.2–20.3). 

Beta AB ska därmed redovisa en linjär kostnad över leasingperioden som motsvarar 21 950 tkr 

som kommer påverka företagets resultaträkning under leasingperioden (K3 p. 20.13). 

Tabell 9 Resultatpåverkan i typfall B vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Resultaträkning (tkr) ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Leasingavgifter    -21 950 -21 950 -21 950 -21 950 -21 950 

                

   

Beta ABs3 balansräkning kommer inte beröras då tillgångar och skulder inte redovisas till följd 

av att det föreligger ett operationellt leasingavtal. Eftersom Beta AB endast har kostnader som 

består av leasingavgifter varje år, påverkas därmed enbart resultaträkningen. Dessa linjära 

kostnader, som uppkommer till följd av leasingavtalet, är konstanta och därmed är nyckeltalen 

oförändrade över leasingperioden. 

Tabell 10 Finansiella mått i typfall B vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Finansiella mått            

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      21,43% 21,43% 21,43% 21,43% 21,43% 

Skuldsättningsgrad    3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

Räntabilitet på totalt kapital 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 

Räntabilitet på eget kapital  13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 

Låneränta   0% 0% 0% 0% 0% 

                

 

  

                                                           
3 Se bilaga för Beta ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av K3 kapitel 20 
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5.3.2 Redovisning av leasingavtal hos leasingtagare enligt IFRS 16 

Beta AB tillämpar i detta fall IFRS 16. I typfallet framgår det en överlåtelse av flygplanen mot 

avgifter. Överlåtelsen av äganderätten medför att Beta AB har bestämmande inflytande över 

flygplanen under fem år. Kravet för att det föreligger ett leasingavtal är därmed uppfyllt enligt 

definitionen i IFRS 16 (IFRS 16 p. 9). Efter ett avtal har fastställts som ett leasingavtal ska Beta 

AB redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld (IFRS 16 p. 22). 

Nyttjanderätten och leasingskulden värderas till ett anskaffningsvärde som består av alla 

leasingavgifter som ska betalas till leverantören i framtiden. Dessa avgifter diskonteras till ett 

nuvärde med den implicita räntan som framgår enligt förutsättningarna i typfallet (IFRS 16 pp. 

24–26). Detta innebär att nyttjanderätten och leasingskulden uppgår till samma värde. Detta 

innebär att det redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen som uppgår till 90 000 tkr samt 

utgörs av alla diskonterade leasingavgifter. 

Tabell 11 Nuvärdesberäkning i typfall B vid tillämpning av IFRS 16 

Nuvärdesberäkning (tkr)         

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Leasingavgifter  21 950 21 950 21 950 21 950 21 950 

Diskonteringsränta  7% 7% 7% 7% 7% 

Nuvärde    20 514 19 172 17 918 16 746 15 650 

              

 

Efter att nyttjanderätten och leasingskulden har fastställts görs det en efterföljande värdering 

årligen av de båda. Nyttjanderätten redovisas årligen och värderas enligt 

anskaffningsvärdemetoden och skrivs av systematiskt varje år (IFRS 16 pp. 29–30). Det innebär 

att det ska göras avdrag på anskaffningsvärdet genom avskrivningar. Flygplanen kommer bara 

nyttjas i fem år hos Beta AB, därför görs det avskrivningar på 18 000 tkr varje år för att slutligen 

år fem gå ut med ett utgående värde på 0 tkr då flygplanen är helt avskrivna.  

Tabell 12 Avskrivningar i typfall B vid tillämpning av IFRS 16  

Tillgång (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  90 000 - - - - 

Ingående värde  - 72 000 54 000 36 000 18 000 

Avskrivning 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Utgående värde  72 000 54 000 36 000 18 000 0 
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Vidare görs det en efterföljande värdering av leasingskulderna varje år. Efter första 

redovisningstillfället fördelar Beta AB sina avbetalningar på ränta och amortering av 

leasingskulden. I början av leasingperioden är räntan hög och amorteringen är låg för att sedan 

bli omvänt förhållande år fem vid slutet av leasingperioden (IFRS 16 p. 36) 

Tabell 13 Räntebetalningar och amortering i typfall B vid tillämpning av IFRS 16 

Leasingskuld (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  90 000 - - - - 

Ingående värde  - 74 350 57 604 39 686 20 514 

Ränta    6 300 5 204 4 032 2 778 1 436 

Amortering 15 650 16 746 17 918 19 172 20 514 

Utgående värde 74 350 57 604 39 686 20 514 0 

      

 

Beta AB4 redovisar sina rättigheter och skyldigheter i form av en tillgång och skuld. Detta 

innebär att företaget ökar sina tillgångar och skulder som i sin tur påverkar balansräkningen och 

dess nyckeltal. 

Tabell 14 Finansiella mått i typfall B vid tillämpning av IFRS 16 

Finansiella mått            

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      14,00% 15,18% 16,67% 18,73% 21,43% 

Skuldsättningsgrad    6,15 5,59 4,99 4,34 3,67 

Räntabilitet på totalt kapital 3,73% 4,05% 4,45% 5,00% 5,71% 

Räntabilitet på eget kapital  5,67% 9,32% 13,23% 17,41% 21,88% 

Genomsnittlig låneränta   3,42% 3,10% 2,69% 2,13% 1,31% 

                

 

5.3.3 Analys av typfall B 

I detta typfall framgår det en väsentlig skillnad gällande finansiella rapporter och enskilda 

nyckeltal i synnerhet. Finansiell information som påverkar de utvalda intressenterna i olika grad 

och utsträckning. Vidare visar typfallet att vid jämförelse av tillämpningen av de två olika 

standarderna framkommer det tydligt att K3 medför att tillgångar och skulder, som omfattas av 

leasingavtalet, uteblir från balansräkningen och därav inte syns för intressenterna. Eftersom vid 

tillämpning av K3 kostnadsförs leasingavgifterna enbart i resultaträkningen. Följderna av detta 

är att kostnadsfördelningen blir linjär över leasingperioden. Det blir heller ingen variation i 

resultatpåverkan över den tid som omfattas av leasingavtalet när K3 tillämpas för ett 

operationellt leasingavtal. Därav råder det informationsasymmetri för investerare, leverantörer 

och långivare från första början när de ska fatta beslut baserat på den finansiella rapporteringen. 

Det kan observeras att nyckeltalen förblir oförändrade över hela femårsperioden då 

leasingavgifterna enbart kostnadsförs istället för att redovisas i balansräkningen. När IFRS 16 

                                                           
4 Se bilaga för Beta ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16 
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tillämpas på leasingavtal får det en helt annan effekt. Vid tillämpning av IFRS 16 på ett 

operationellt leasingavtal är fokus på nyttjanderätt, istället för på klassificeringen. Detta innebär 

att nuvärdet beräknas genom att framtida leasingavgifter diskonteras och sedan representerar 

det värdet av nyttjanderätten av tillgången. Denna tillgång och skuld kopplad till nyttjanderätten 

redovisas därefter i balansräkningen. 

Vidare förändras nyckeltal på ett väsentligt sätt och som studien har redogjort för ovan har 

intressenterna olika grad av intresse och fokus på olika nyckeltal. Investerare som ofta har fokus 

på räntabilitet kommer kunna observera, vid tillämpning av K3, ett oförändrat och konstant 

värde över den period som omfattas av leasingavtal. Vid tillämpning av IFRS 16 visas ett lägre 

värde på nyckeltal i början och ett högre i slutet. Detta får en påverkan på investerare eftersom 

de väger in i ett investeringsbeslut att summan av utdelningen och värdeökningen ska ge en 

förräntning på investerat kapital som är tillräckligt hög för att acceptera risken som är 

förknippad med en sådan investering, istället för att genomföra en riskfri placering (Johansson 

& Runsten 2017, ss.14–15). Vidare menar Carlson (2014, s. 97–98) att det största intresset 

investerare har för det företag som denne gjort en investering i, är baserat på hur väl de lyckas 

förädla det egna kapitalet. Dessutom är investerare oftast inte involverad i driften av företagets 

dagliga verksamhet (Carlson 2014, s. 97–98). När investerare analyserar risk kopplad till ett 

företags aktie kan det ställa till problem om inte operationella tillgångar inkluderas i 

balansräkningen och särskilt gällande bedömning av skuldsättningsgrad samt aktierisk (Ely 

1995, ss. 397–398). Därav är tidpunkten för när investerare genomför analys av räntabiliteten 

på eget kapital avgörande. Eftersom värdet för räntabilitet på eget kapital är lägre vid periodens 

början, vid tillämpning av IFRS 16, kan detta leda till att potentiella investerare väljer att inte 

investera i företaget. Dessutom kan befintliga investerare, i början av leasingperioden, 

ifrågasätta sin position i företaget och om det anses tillräckligt lönsamt för att behålla sitt 

innehav. Vid slutet av perioden kan befintliga investerare överväga att göra ytterligare 

investeringar i företaget på grund av att de finansiella måtten uppvisar bättre siffror.  

Vid tillämpning av K3 är tidpunkten för analys inte av avgörande betydelse då nyckeltalens 

värde är konstant. Räntabilitet på totalt kapital kan anses som det viktigaste mätinstrumentet då 

det visar hur företagets ledning lyckas skapa ett mervärde genom att avkastningen överstiger 

kostnader för företagets totala finansiering (Larsson 2008, s. 72–73). 

Leverantörerna är en annan intressent som påverkas av de finansiella rapporterna och 

nyckeltalen då de är intresserade av företagets kortsiktiga betalningsförmåga (Wild, 

Subramanyam & Halsey 2007, ss. 7–8). Förändringar som uppstår till följd av tillämpning av 

IFRS 16 är kopplade till bokföringsposter. Därav om det utförs en kassaflödesanalys visar det 

sig att utflödet av företagets resurser blir samma som vid tillämpning av K3. 

Skuldsättningsgraden ökar dock vid tillämpning av IFRS 16, vilket kan medföra att 

betalningsvillkor som leverantören ställer på företaget i olika grad kan påverkas eftersom både 

finansiella som operationella risker blir högre (Fülbier, Silva och Pferdehirt 2008, s. 123).  

Den tredje intressenten som studien lyfter fram är långivare och likt leverantörerna är även de 

intresserade av företagets betalningsförmåga. Långivare använder den finansiella 

rapporteringen för att kunna skatta förväntningar av kapital- och räntebetalningar. Vidare beror 

dessa förväntningar på en bedömning av belopp, tidpunkt och osäkerhet för framtidsutsikter 

samt nettokassaflöde till företaget (IASB föreställningsramen 2010, p. OB3). Ett företags 

långivare är intresserade av den kreditrisk som föreligger vid utlånat kapital (Smith, Brännström 
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& Jansson 2015, s. 26). Vidare menar Smith, Brännström & Jansson (2015, s. 26) att denna risk 

är beroende på kort sikt av företagets likviditet och soliditet. Av vad det som framgår av 

typfallet blir soliditeten avsevärt lägre vid tillämpning av IFRS 16 än vid K3. Detta påverkar 

långivarnas bedömning av företaget och i förlängningen beslut som berör utgivning av kredit. 

En bedömning av ett företags kreditvärdighet bygger på kreditanalys och fokuserar på negativ 

risk istället för uppåtriktad potential (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 8). En annan 

väsentlig del av denna bedömning handlar om att långivare använder sig av 

skuldsättningsgraden för att utvärdera företagets “finansiella muskler” (Larsson 2008, s. 82). I 

detta typfall, vid tillämpning av IFRS 16, blir skuldsättningsgraden betydligt högre i början av 

perioden än i slutet. Detta kan medföra att långivare påverkas gällande beslut att bevilja kredit 

till företaget. 

Då det föreligger skillnader som kan få negativ påverkan för företaget, som exempelvis att 

soliditet blir lägre och skuldsättningsgrad högre vid tillämpning av IFRS 16, kan det därmed 

vara intressant att se vilken effekt hävstångsformeln ger för utfall för de två olika standarderna. 

 Tabell 15 Hävstångseffekt i typfall B 

Hävstångseffekt (%)       

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

K3 kapitel 20 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

IFRS 16 5,67 9,32 13,23 17,41 21,88 

      
 

Analysen visar betydande skillnader i hävstångseffekt mellan tillämpning av de två olika 

leasingstandarderna. Dessa förändringar kan få betydande effekter för företaget då det kan 

påverka företagets kapitalstruktur, dess skuldförbindelser, position på marknaden och i 

slutändan företagets image inför investerare och användare (Fitó, Moya, & Orgaz 2013, s. 365).  

Sammanfattningsvis visar analysen att skillnaderna som uppstår mellan tillämpning av K3 och 

IFRS 16 ändå ger intressenterna en mer rättvisande bild. Vidare skildrar detta företagets 

finansiella ställning på ett mer transparent sätt. 
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5.4 Typfall C – Värdering  

Gamma AB är i behov av maskiner för att ersätta de tidigare som företaget avyttrat. 

Leverantören som säljer maskinerna är villig att ingå ett avtal med Gamma AB. Leverantören 

kräver 4 000 tkr årligen i ersättning för nyttjandet av maskinerna. Maskinerna har ett verkligt 

värde på 20 000 tkr. Vidare kräver leverantören en implicit ränta på 2,24 %. I och med avtalet 

tar Gamma AB på sig möjliga risker och fördelar som kan uppkomma under leasingperioden 

och tänker även köpa ut maskinerna det femte året för 6 000 tkr eftersom maskinerna har en 

ekonomisk livslängd på tio år.  

5.4.1 Redovisning av finansiellt leasingavtal hos leasingtagare enligt K3 

Gamma AB tillämpar i detta fall K3 kapitel 20 och väljer att ingå ett avtal med en leverantör 

som medför att Gamma AB ska betala avgifter för att kunna nyttja maskinerna under en given 

period. Detta innebär att det föreligger ett leasingavtal (K3 p. 20.2). När det föreligger ett 

leasingavtal ska Gamma AB klassificera avtalet antingen som finansiellt eller operationellt. 

Enligt förutsättningarna som framgår i typfall C är detta leasingavtal av ett finansiellt slag (K3 

p. 20.3). Därför att risker och fördelar övergår från leverantören till Gamma AB. Ett finansiellt 

leasingavtal medför att Gamma AB vid första redovisningstillfället ska redovisa det lägsta av 

tillgångens verkliga värde och nuvärde av leasingavgifterna (K3 p. 20.5). 

Tabell 16 Nuvärdesberäkning i typfall C vid tillämpning av K3 kapitel 20  

Nuvärdesberäkning (tkr)           

                

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Restvärde Total  

Leasingavgifter  4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6 000 26 000 

Diskonteringsränta  2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24%  

Nuvärde  3 913 3 827 3 743 3 661 3 581 5 372 24 097 

                
 

Nuvärdet uppgår till 24 097 tkr medan det verkliga värdet uppgår till 20 000 tkr. Detta innebär 

att Gamma AB därmed ska värdera tillgången till det verkliga värdet eftersom det är det lägsta 

mellan det verkliga värdet och nuvärdet (K3 p. 20.5). 
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För varje räkenskapsår ska Gamma AB göra avskrivningar på maskinerna enligt de allmänna 

råden om avskrivningar (K3 p. 20.12). Detta innebär att anskaffningsvärdet fördelas jämnt över 

leasingperioden för att sedan göra avskrivningar för varje år. I typfall C framgår det att 

maskinerna har en ekonomisk livslängd på tio år där Gamma AB förväntas köpa tillgången vid 

avtalets slut. Avskrivningarna blir därmed jämn och linjär på tio år. 

Tabell 17 Avskrivningar i typfall C vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Tillgång (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  20 000 - - - - 

Ingående värde  - 18 000 16 000 14 000 12 000 

Avskrivning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utgående värde  18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 

              

 

Efter första redovisningstillfället ska Gamma AB fördela de diskonterade leasingavgifterna på 

ränta och amortering (K3 p. 20.9). Likt ett annuitetslån ökar amorteringens storlek medan räntan 

minskar över leasingperioden. Eftersom Gamma AB värderar tillgången till det verkliga värdet 

som uppgår till 2 000 tkr, påverkar detta räntesatsen som därmed ökar till 8,09%. Det utgående 

värdet uppgår därmed till restvärdet som ska erläggas till leverantören.   

Tabell 18 Räntebetalningar och amortering i typfall C vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Skuld (tkr)       

              

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  20 000 - - - - 

Ingående värde  - 17 618 15 043 12 260 9 252 

Ränta    16 18 1 425 1 217 992 748 

Amortering 2 382 2 575 2 783 3 008 3 252 

Utgående värde  17 618 15 043 12 260 9 252 6 000 
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Maskinerna redovisas som tillgång och skuld. Kostnaderna av leasingavgifterna betalas ut och 

systematiska avskrivningar görs linjärt över leasingperioden som påverkar resultaträkningen 

och balansräkningen för Gamma AB5. Detta medför en påverkan på nyckeltal som är kopplade 

till resultaträkningen och balansräkningen. 

Tabell 19 Finansiella mått i typfall C vid tillämpning av K3 kapitel 20 

Finansiella mått             

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      26,58% 28,54% 31,00% 34,19% 38,46% 

Skuldsättningsgrad    2,76 2,59 2,23 1,93 1,60 

Räntabilitet på totalt kapital 6,65% 7,13% 7,75% 8,55% 9,62% 

Räntabilitet på eget kapital  8,82% 10,75% 12,83% 15,08% 17,52% 

Genomsnittlig låneränta  5,86% 5,69% 5,47% 5,15% 4,68% 

                

 

5.4.2 Redovisning leasingavtal hos leasingtagare enligt IFRS 16 

Gamma AB tillämpar i detta fall IFRS 16. Denna standard tar sin ansats från om definitionen 

av ett leasingavtal är uppfyllt eller inte. Gamma AB måste därmed bedöma om förutsättningarna 

som framgår i typfall C uppfyller definitionen för att ett leasingavtal ska kunna fastställas. För 

att avtalet ska klassificeras som ett leasingavtal måste det ske en överlåtelse av ägandet som ger 

Gamma AB kontroll över den identifierade tillgången under den avtalade perioden mot 

ersättning till leverantören (IFRS 16 p. 9). Eftersom Gamma AB innehar tillgången i sin 

verksamhet har de därmed kontroll över den, samtidigt som det betalas en ersättning till 

leverantören. Därför definieras avtalet som ett leasingavtal av det som framgår i typfall C. 

Vid fastställandet av att det föreligger ett leasingavtal ska Gamma AB redovisa en nyttjanderätt 

till maskinerna och en leasingskuld (IFRS 16 p. 22). Gamma AB beräknar nyttjanderätten till 

anskaffningsvärdet och består av alla leasingskulder som har diskonterats till nuvärde (IFRS 16 

p. 24). Vidare ska leasingskulder också värderas vid anskaffningstillfället, vilket görs genom 

att diskontera leasingavgifterna till nuvärde (IFRS 16 p. 26). 

Tabell 20 Nuvärdesberäkning i typfall C vid tillämpning av IFRS 16 

Nuvärdesberäkning (tkr)           

                

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Restvärde Total  

Leasingavgifter  4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6 000 26 000 

Diskonteringsränta  2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24%  

Nuvärde  3 913 3 827 3 743 3 661 3 581 5 372 24 097 

        

  

                                                           
5 Se bilaga för Gamma ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av K3 kapitel 20 
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Värderingen av tillgångar och skulder görs genom användningen av den implicita ränta som är 

diskonteringsräntan och används för att nuvärdesberäkna leasingavgifterna. Nuvärdet uppgår 

till 24 097 tkr vilket är nyttjanderätten och skulden som ska redovisas. 

Genom leasingperioden ska Gamma AB korrigera nyttjanderättens värde utefter användandet 

av tillgångarna genom att göra avskrivningar årligen över leasingperioden. Avskrivningarna 

görs genom anskaffningsvärdemetoden (IFRS 16 p. 29–30). Avskrivningarna sker systematiskt 

över leasingperioden eftersom maskinerna har en ekonomisk livslängd på tio år. Gamma AB 

förväntas att köpa ut maskinerna vid avtalets slut vilket innebär att det görs avskrivningar på 

2 409,7 tkr årligen. 

Tabell 21 Avskrivningar i typfall C vid tillämpning av IFRS 16 

Tillgång (tkr)           

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  24 097  - - - - 

Ingående värde  - 21 687 19 278 16 868 14 458 

Avskrivning 2 409,7 2 409,7 2 409,7 2 409,7 2 409,7 

Utgående värde 21 687 19 278 16 868 14 458 12 049 

              

 

För de kommande åren ska det ske en efterföljande värdering av leasingskulden (IFRS 16 p. 

16). Den räntesats som används för värdering är den implicita räntan (IFRS 16 p. 37). 

Leasingavgifterna som betalas ut, fördelas på ränta och amortering med den implicita räntan på 

2,24%. Eftersom Gamma AB förväntas att köpa ut tillgången uppgår det utgående värdet till 

6 000 tkr. 

Tabell 22 Räntebetalning och amortering i typfall C vid tillämpning av IFRS 16 

Skuld (tkr)       

              

    ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Anskaffning  24 097 - - - - 

Ingående värde  - 20 636 17 097 13 480 9 781 

Ränta    539 461 382 301 219 

Amortering 3 461 3 539 3 618 3 699 3 781 

Utgående värde  20 636 17 097 13 480 9 781 6 000 
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Av förutsättningar som framgår i typfall C medför det att Gamma ABs6 resultaträkning och 

balansräkning påverkas under leasingperioden. Detta innebär att nyckeltalen som är kopplade 

till resultaträkningen och balansräkningen kommer att påverkas. 

Tabell 23 Finansiella mått i typfall C vid tillämpning av IFRS 16 

Finansiella mått             

      ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

Soliditet      23,78% 25,11% 26,71% 28,70% 38,46% 

Skuldsättningsgrad    3,2 2,98 2,74 2,48 1,6 

Räntabilitet på totalt kapital 4,97% 5,25% 5,58% 6,00% 8,04% 

Räntabilitet på eget kapital  15,51% 16,29% 17,08% 17,89% 18,71% 

Genomsnittlig låneränta 1,68% 1,55% 1,39% 1,21% 1,37% 

                

 

5.4.3 Analys av typfall C 
Vid jämförelse av nyckeltalen mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 skiljer sig nyckeltalen åt under 

leasingperioden. Detta på grund av skillnaderna båda standarderna gör vid värdering av 

tillgångarna. Vid tillämpning av K3 kapitel 20 ska tillgångar värderas till det lägsta av det 

verkliga värdet eller nuvärdet (K3 p. 20.5). IFRS 16 ska däremot redovisa en nyttjanderätt och 

en leasingskuld som baseras på en nuvärdesberäkning (IFRS 16 pp. 22–24). 

Tabell 24 Värderingsskillnader mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 

Värdering (tkr)               

    År 1 År 2  År 3 År 4 År 5 Restvärde Totalt  

K3 kapitel 20 3701 3424 3167 2930 2711 4067 20 000 

IFRS 16    3913 3827 3743 3661 3581 5372 24 097 

         

 

För Gamma AB uppstår det skillnader vid tillämpning av K3 kapitel 20 och IFRS 16. K3 kapitel 

20 utgår från det lägsta av det verkliga värdet och nuvärdet, detta belopp blir därför 20 000 tkr 

med en implicit ränta på 8,09%. Vid tillämpningen med IFRS 16 innebär detta att Gamma AB 

enbart utgår från en diskontering av leasingavgifterna som uppgår till 24 097 tkr med en 

implicit ränta på 2.24%. Eftersom värderingen är olika mellan respektive standard innebär det 

att anskaffningsvärdet redovisas på olika sätt.  Det innebär därmed att K3 kapitel 20 gör 

avskrivningar som uppgår till 2 000 tkr årligen medan IFRS 16 gör avskrivningar på 2 410 tkr. 

Vidare medför det att Gamma AB gör större amorteringar och lägre räntebetalningar vid 

tillämpning av K3 kapitel 20 jämfört med IFRS 16.   

                                                           
6 Se bilaga för Gamma ABs fullständiga resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16 
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Tabell 25 Sammanställning av finansiella mått vid typfall C 

Soliditet          

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

K3 kapitel 20 26,58% 28,53% 30,99% 34,18% 38,46% 

IFRS 16 23,78% 25,10% 26,71% 28,69% 38,46% 

      

Skuldsättningsgrad       

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

K3 kapitel 20 2,76 2,5 2,22 1,9 1,6 

IFRS 16 3,2 2,98 2,74 2,48 1,6 

      
 

 

K3 och IFRS gällande leasing har olika värderingar av tillgångar vilket bidrar till att nyckeltalen 

som soliditet och skuldsättningsgraden skiljer sig åt. Tillämpning av IFRS 16 bidrar till att 

Gamma AB får en lägre soliditet därför att IFRS 16 redovisar ett högre värde i balansräkningen 

än K3 kapitel 20. Detta innebär att förhållandet mellan de totala tillgångarna och det egna 

kapitalet ökar mer jämfört med K3 kapitel 20, vilket förklarar varför skuldsättningsgraden är 

högre hos IFRS 16. 

Tabell 26 Sammanställning av finansiella mått vid typfall C 

Räntabilitet på totalt kapital     

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

K3 kapitel 20 6,64% 7,13% 7,75% 8,50% 9,60% 

IFRS 16 4,97% 5,24% 5,58% 5,99% 8,03% 

      

Räntabilitet på eget kapital     

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

K3 kapitel 20 8,82% 10,75% 12,83% 15,08% 17,52% 

IFRS 16 15,51% 16,29% 17,08% 17,89% 18,71% 

      

Genomsnittlig låneränta      

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

K3 kapitel 20 5,85% 5,69% 5,46% 5,15% 4,67% 

IFRS 16 1,68% 1,54% 1,39% 1,21% 1,36% 

      
 

Avkastning på totalt kapital bidrar med en lägre räntabilitet i början av leasingperioden för att 

sedan öka och bli högre vid tillämpning av IFRS 16 än K3 kapitel 20 vid slutet av 

leasingperioden. Räntabilitet på eget kapital vid tillämpning av IFRS 16, ger en lägre avkastning 

över leasingperioden. Den genomsnittliga låneräntan är högre vid IFRS 16 jämfört med K3 

kapitel 20 under leasingperioden. Beroende på vilken standard Gamma AB tillämpar, medför 

detta en påverkan av deras finansiella rapporter som de ger ut. Den finansiella redovisningen 

har för avsikt att presentera ekonomisk information till samhället. Några av dessa intressenter 

är investerare, långivare samt leverantörer och använder informationen som underlag till olika 

beslut enligt föreställningsramen p. OB2 (IASB 2010). De olika värderingsreglerna påverkar 

nyckeltalen som analyseras av intressenter. Eftersom investerare bidrar med kapital till företag 

kräver de avkastning i motprestation (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 74). 
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För investerare innebär det att en annan värderingsansats vid tillämpning av IFRS 16 bidrar 

detta till att investerare möjligtvis inte ser företaget som ett lika bra investeringsalternativ i 

början av leasingperioden. Detta eftersom investerarnas största intresse är att utvärdera hur väl 

ett företag lyckas förädla aktieägarnas kapital (Carlson 2014, s. 97–98). I synnerhet blir 

räntabilitet på eget kapital särskilt intressant då utfallet för detta nyckeltal skiljer sig åt markant 

mellan tillämpning av de båda standarderna. Befintliga investerare kan ifrågasätta sin 

investering i ett företag beroende på den förväntade lönsamheten. En ytterligare effekt som är 

väsentlig att belysa och lyfta fram är att skillnader på räntabilitet på eget kapital grundar sig på 

den olika värdering som de båda standarderna tillämpar. 

Leverantörerna beaktar företagets kortsiktiga betalningsförmåga då de är intresserade av om de 

kan få betalt för sina fordringar (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, ss. 7–8). I typfall C blir 

soliditeten något lägre vid tillämpning av IFRS 16 jämfört med det redovisade värdet vid 

tillämpning av K3 kapitel 20. Detta kan påverka leverantörerna i deras beslut om de ska ingå 

avtal eller inte med företaget, dock kan effekten i större grad få sin påverkan i de 

betalningsvillkor som leverantören ställer på företaget. Det kan dock föreligga ett intresse på 

längre tidshorisont från leverantörerna om de har investerat i företaget genom företagsrelationer 

och exempelvis ingått avtal gällande produkter, utrustning eller distributionskanaler (Smith, 

Brännström & Jansson 2015, s. 26). Detta kan göra att leverantörerna har ett visst överseende 

med en lägre soliditet som framkommer vid tillämpning av IFRS 16. Däremot vid tillämpning 

av K3 kapitel 20 får företaget en förstärkt position genom en högre redovisad soliditet, som 

framför allt visar sig i mitten av leasingperioden.  

Långivare bedömer utsikterna för framtida nettokassaflöden, det vill säga företagets 

betalningsförmåga och har även väsentligt intresse för den finansiella rapporteringen i syfte för 

att kunna skatta förväntningar av kapital-och räntebetalningar (IASB föreställningsramen 2010, 

p. OB3). I typfall C visar det sig att skuldsättningsgraden är högre i större delen av perioden 

vid tillämpning av IFRS 16, än vad den är vid tillämpning av K3 kapitel 20. Soliditeten blir på 

motsvarande sätt lägre vid tillämpning med IFRS 16. Ur ett företags perspektiv är detta en 

negativ effekt och kan påverka långivarnas beslut gällande att bevilja kredit. Eftersom 

långivarna genomför utförliga och noggranna kreditanalyser för att bedöma risk och i 

förlängningen ett företags kreditvärdighet (Wild, Subramanyam & Halsey 2007, s. 8). Vidare 

är kreditrisken beroende av ett företags likviditet och soliditet på kort sikt, medan den på längre 

sikt är beroende av lönsamhetsutveckling (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 24). Därav 

kan den finansiella rapporteringen och de nyckeltal som redovisas med tillämpningen av IFRS 

16 anses som positiv för långivarna eftersom balansräkningar belyser tillgångar och skulder på 

ett mer transparent sätt. Därmed kan det även anses som att den finansiella rapporteringen på 

ett mer korrekt sätt återger en rättvisande bild, vilket är ett av kraven som kan sammankopplas 

till avbildningen av den ekonomiska verkligheten (Johansson 2010, s. 91)  
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Då det föreligger skillnader som kan få negativ påverkan för företaget, exempelvis att soliditet 

blir lägre och skuldsättningsgrad högre vid tillämpning av IFRS 16, kan det därmed vara 

intressant att se vilken effekt hävstångsformeln ger för utfall vid tillämpning av de olika 

standarderna. 

Tabell 27 Hävstångseffekt för typfall C 

Hävstångseffekt (%)       

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

K3 kapitel 20 8,82 10,75 12,83 15,08 17,52 

IFRS 16 15,51 16,29 17,08 17,89 18,71 

      
 

Det kan konstateras att värdena med hävstångsformeln vid tillämpning av IFRS 16 får ett 

betydligt lägre utfall. Samtidigt visar det på ett tydligt sätt, ytterligare effekter på finansiella 

rapporter som beror på skillnader vid tillämpning av de olika leasingstandarderna. Genom 

hävstångsformeln kan det förklaras varför företag vid tillämpning av IFRS 16 får en betydligt 

lägre räntabilitet på eget kapital jämfört med tillämpning av K3 kapitel 20 trots att räntabilitet 

på totalt kapital inte skiljer sig åt. Detta förklaras med hävstångseffekten som handlar om att 

vid en ökning av skuldsättningsgrad medför det en minskning av det egna kapitalet. Vid år ett 

kan det konstateras att skuldsättningsgraden är som högst vilket är varför det egna kapitalet är 

som lägst, för att sedan successivt öka då skuldsättningsgraden minskar. 
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6 Slutsats och diskussion 
6.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av de skillnader som typfall A, B och C 

åskådliggör mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 och hur detta påverkar intressenterna. Vidare 

redogörs resultat av typfallen och vilka slutsatser som kan dras mellan K3 och IFRS gällande 

leasing. Kapitlet avslutas med reflektion över studien och förslag till fortsatt forskning. 

6.2 Slutsats 

Syftet med studien är att beskriva och analysera skillnader mellan företag som tillämpar K3 och 

IFRS gällande leasing. Med hjälp av typfall har det undersökts och illustrerats skillnader mellan 

finansiella rapporter och nyckeltal samt hur detta kommer att påverka ett företagets intressenter.  

 

De slutsatser som kan dras av typfall A är att IFRS 16 har ett helt annat angreppssätt gällande 

behandling av ett leasingavtal. När ett leasingavtal har fastställts utgår K3 kapitel 20 från att 

klassificera leasingavtalet som antingen finansiellt eller operationellt. IFRS 16 tar däremot sin 

utgångspunkt i själva definitionen för leasingavtal. Trots en sådan ansats ur en definition medför 

det inga skillnader på nyckeltal vid tillämpning av IFRS 16. Detta innebär att leasingavtal som 

klassificeras som finansiellt vid tillämpning av K3 kapitel 20 jämfört med leasingavtal som 

uppfyller definitionen vid tillämpning av IFRS 16 inte kommer påverka redovisningen av 

leasingavtal. Slutsatsen blir därmed att IFRS 16 kommer behandla alla leasingavtal som 

finansiell leasing och därmed blir det ingen skillnad mot K3 kapitel 20 eftersom finansiella 

rapporter inte påverkas.  

 

De slutsatser som kan dras från typfall B vid operationell leasing blir tydliga, detta då det 

väsentliga angreppssätt som IFRS 16 grundar sig i får en betydande påverkan på finansiella 

rapporter. Tillämpning av IFRS 16 kommer medföra att alla leasingavtal redovisas i 

balansräkningen som tillgångar och skulder, eftersom operationell leasing i IFRS 16 inte finns 

och därmed inte har någon betydelse. Vid tillämpning av IFRS 16 redovisas en tillgång och 

skuld i balansräkningen medan vid tillämpning av K3 kapitel 20 redovisas enbart en linjär 

kostnad i resultaträkningen. Dessa olika ansatser skapar därmed en stor skillnad mot hur 

tillämpningen av K3 kapitel 20 och IFRS 16 redovisar leasingavtal som klassificeras som 

operationella av K3 kapitel 20. Detta påverkar finansiella rapporter och nyckeltal eftersom 

tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen. 

 

De slutsatser som kan dras från typfall C är att förutom skillnader i standardernas ansats 

föreligger det även olika syn på värdering av leasingavtalen. Vid typfall C uppstår det skillnader 

mellan standarderna därför att vid tillämpning av K3 kapitel 20 värderas en tillgång och skuld 

antingen till det lägsta värdet av nuvärdet eller till det verkliga värdet. Däremot utgår IFRS 16 

från att enbart fastställa en nyttjanderätt och leasingskuld genom en nuvärdesberäkning. Detta 

innebär att båda standarderna kan ta upp olika värden, vilket kommer medföra effekter på 

finansiella rapporter och nyckeltal som visar på att det finns värderingsskillnader mellan 

standarderna. 

 

Dessa skillnader som framkommer mellan K3 kapitel 20 och IFRS 16 skapar förändringar i den 

finansiella rapporteringen som kommer att påverka intressenterna i olika utsträckning och grad. 

Eftersom de finansiella rapporterna har en väsentlig och essentiell roll som underlag till de 

beslut som intressenterna ska fatta. Det är det därför substans över form som kan anses som 

mest intressant, det vill säga innehållet i den finansiella information som får störst effekt samt 

påverkan. I synnerhet blir dessa skillnader framträdande för intressenterna vid operationella 
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leasingavtal där tillämpning av IFRS 16 gör att avtalet tillkännages som tillgång och skuld i 

balansräkningen. Slutsatsen blir att detta leder till en större transparens av den rapporterande 

enhetens finansiella status. Företagets resultat kommer genom detta bli mer volatil under 

perioden som innefattas av leasingavtalet och samtidigt kommer en ökad risk framträda i den 

finansiella rapporteringen för intressenterna. En tillämpning av IFRS 16 kommer därför att 

skapa en annan syn och uppfattning av ett företags finansiella status hos intressenterna beroende 

på vid vilken tidpunkt under leasingperioden som deras analys genomförs. Slutsatser som kan 

dras av typfallen visar på skillnader som uppenbaras för intressenterna när ett rapporterande 

företag tillämpar IFRS 16 då en ny bild framträder av företaget därför att riskerna ökar. Denna 

efterföljande och framträdande risk leder till att ge intressenter en mer negativ bild av företagets 

finansiella status vilket kan leda till en slutsats där potentiella investerare väljer att inte investera 

i företaget. Dessutom kan befintliga investerare, i början av perioden, ifrågasätta sin position i 

företaget och om det anses tillräckligt lönsamt för att behålla sitt innehav. Leverantörer som 

framför allt är intresserade av företagets kortsiktiga betalningsförmåga kan också påverkas av 

denna skillnad. Slutsatsen som kan dras är att det kan skapa ett försämrat förtroende samt 

mindre incitament för dem att ingå leverantörsavtal med företaget och synnerhet i början av den 

redovisade leasingperioden som uppvisar ett lågt resultat och en hög risk. Långivare har dels 

förväntningar av kapital-och räntebetalningar, men även ett väsentligt intresse av den kreditrisk 

som föreligger vid utlånat kapital. Slutsatsen som dras är att långivare kan bli mindre benägna 

att bevilja kredit till företag som uppvisar en ökad risk till följd av tillämpning av IFRS 16. 

Dessa sammanlagda skillnader leder till en väsentlig påverkan på finansiella rapporter då de 

förändras utifrån tillämpning av olika leasingstandarder. Detta kan påverka intressenternas 

uppfattning och syn av ett företag och i synnerhet under tillämpning av IFRS 16, eftersom det 

ökar transparensen i den finansiella rapporteringen och medför att en ökad risk uppvisas. 

Slutsatsen som dras är att detta kan medföra att intressenter behöver, dels omvärdera sina 

analyser, samt utföra nya sådana trots att företaget inte förändrat något i sin verksamhet. Vidare 

visar dessa skillnader som uppstår mellan tillämpning av K3 kapitel 20 och IFRS 16 att det 

föreligger informationsasymmetri för intressenter och användare av finansiella rapporter. 

Därmed blir slutsatsen att vid tillämpning av IFRS 16 ges intressenterna en mer rättvisande bild 

och skildrar företagets finansiella status på ett mer transparent sätt eftersom tillgångar och 

skulder framträder i balansräkningen som därmed kan uppvisa en ökad risk 

6.3 Avslutande diskussion 

IFRS 16 syftar till att öka transparensen i finansiella rapporter vid leasing genom att 

åskådliggöra tillgångar och skulder kopplade till operationella leasingavtal. Detta leder till att 

en ökad risk visas i de finansiella rapporterna, trots att företagen inte förändrat något i sin 

verksamhet. Effekterna av detta kan påverka intressenterna då de behöver göra nya analyser 

som ligger till grund för beslut. Detta bidrar dock till att ge intressenter en mer korrekt bild av 

ett företags finansiella rapporter och en mer rättvisande bild av den ekonomiska verkligheten. 

Detta borde innebära att intressenter kan göra bättre och mer korrekta analyser av ett företags 

finansiella rapporter och status. 

Analyserna av typfallen visar på tydliga skillnader och effekter mellan tillämpning av K3 

kapitel 20 och IFRS 16, samt på det sätt dessa två olika leasingstandarder påverkar 

redovisningen av leasingavtal. Resultatet av denna studie kan därmed på sikt bidra med 

incitament för att ändra substansen för innehållet i formen för K3 kapitel 20, det vill säga 

innehållet i standarden för att harmonisera bättre med IFRS 16 och kunna uppnå en mer 

transparent samt rättvisande bild. För att en mer rättvisande bild ska kunna åstadkommas ska 
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nämligen effekter av transaktioner, händelser och andra förhållanden återges korrekt i 

redovisningen. De väsentliga och påtagliga skillnader som studien lyckats åskådliggöra mellan 

finansiella rapporter och nyckeltal samt dess effekter kan leda till att företagets intressenter 

påverkas. Detta visar på att kravet för en korrekt återgivande bild av företagets finansiella status 

inte når upp till en önskvärd nivå, då kravet för ett korrekt återgivande är kopplad till 

avbildningen av den ekonomiska verkligheten. En faktor som givetvis måste vägas in i detta 

resonemang är att även om IFRS 16 har implementerats är det inget krav på att företag eller 

rapporterande enheter ska tillämpa standarden förrän 1 januari 2019 då IFRS 16 träder i kraft. 

Därav är företag inte tvingade att tillämpa IFRS 16 vid tidpunkten för denna studie samt rådande 

rättsläge. Eftersom det kan behövas mer underlag till ett framtida beslut om 

Bokföringsnämnden borde genomföra ändringar i K3 kapitel 20 som mer harmoniserar och 

framför allt bättre stämmer överens med IFRS 16 leder detta fram till nedanstående förslag på 

framtida forskning. 

 

6.4  Förslag på framtida forskning 

Denna studie är utförd vid en tidpunkt då IFRS 16 har implementerats men ännu inte har trätt i 

kraft. Detta gör ämnet till ett utmärkt förslag till fortsatt forskning. Nya studier kan ta sin 

utgångspunkt i forskning som ökar förståelsen eller förklarar effekterna och konsekvenserna av 

denna implementering, samt hur den mottagits i verkligheten av rapporterande enheter när 

kravet för IFRS 16 träder i kraft. Det kan därmed vara intressant att undersöka hur IFRS 16 kan 

komma att påverka företags användning av leasing samt hur utformningen av leasingavtal kan 

förändras. Vidare kan den fortsatta forskningen välja att avgränsa sig till olika aktörer som dels 

framställare eller användare av finansiella rapporter.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1  
Typfall A påverkan på resultaträkningen vid tillämpning av K3 kapitel 20 och IFRS 16

  

År 1    År 2 

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 000 

    

Räntekostnader -717 

Resultat efter finansiella 

poster 
1283 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 283 
    

    

År 3    År 4  

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 000 

    

Räntekostnader -460 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 540 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 540 

    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 000 

    

Räntekostnader -593 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 407 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 407 
    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 000 

    

Räntekostnader -317 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 683 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 683 
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År 5 

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 000 

    

Räntekostnader -164 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 836 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 836 
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Bilaga 2  
Typfall B påverkan på resultaträkning vid tillämpning av K3 kapitel 20 

  

År 20X1 – 20X5 

 

 

  

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Leasingavgifter -21 950 

Rörelseresultat  4 050 

    

Räntekostnader 0 

Resultat efter finansiella 

poster 
4 050 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  4 050 
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Bilaga 3  
Typfall B påverkan på resultaträkningen vid tillämpning av IFRS 16 

 

År 1     År 2  

Resultaträkning (tkr) 

    
Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Avskrivningar  -18 000 

Rörelseresultat  8 000 

    

Räntekostnader -6 300 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 700 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 700 

    

 

 År 3    År 4 

 

 

 

 

  

 

  

  

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Avskrivningar  -18 000 

Rörelseresultat  8 000 

    

Räntekostnader -5 204 

Resultat efter 

finansiella poster 
2 796 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  2 796 

    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Avskrivningar  -18 000 

Rörelseresultat  8 000 

    

Räntekostnader -4 032 

Resultat efter finansiella 

poster 
3 968 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  3 968 

    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Avskrivningar  -18 000 

Rörelseresultat  -8 000 

    

Räntekostnader -2 778 

Resultat efter 

finansiella poster 
5 222 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  5 222 
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År 5  

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  440 000 

    

Kostnader  

Personalkostnader -150 000 

Rörelsekostnader   -264 000 

Avskrivningar  -18 000 

Rörelseresultat  8 000 

    

Räntekostnader -1 436 

Resultat efter finansiella 

poster 
6 564 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  6 564 
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Bilaga 4 
Typfall C påverkan på resultaträkningen vid tillämpning av K3 kapitel 20 

 

 År 1    År 2 

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 500 

    

Räntekostnader -1 618 

Resultat efter finansiella 

poster 
882 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  882 

    

 

 År 3       

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 500 

    

Räntekostnader 1 217 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 283 

Bokslutsdispositioner   0 

    

Årets resultat  1 283 

    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 500 

    

Räntekostnader -1 425 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 075 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 075 
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År 4    År 5 

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 500 

    

Räntekostnader -992 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 508 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 508 

    

   

 

  

 

  

  

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 000 

Rörelseresultat  2 500 

    

Räntekostnader -748 

Resultat efter finansiella 

poster 
1 752 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  1 752 
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Bilaga 5 
Typfall C påverkan på resultaträkning vid tillämpning av IFRS 16 

År 1    År 2 

Resultaträkning (tkr) 

    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 410 

Rörelseresultat  2 090 

    

Räntekostnader -1 949 

Resultat efter finansiella 

poster 
141 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  141 

    

 

År 3     

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 410 

Rörelseresultat  2 090 

    

Räntekostnader -1 604 

Resultat efter finansiella 

poster 
486 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  486 

    

 

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 410 

Rörelseresultat  2 090 

    

Räntekostnader -1784 

Resultat efter finansiella 

poster 
306 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  306 
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År 4    År 5   

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 410 

Rörelseresultat  2 090 

    

Räntekostnader -1 201 

Resultat efter finansiella 

poster 
889 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  889 

    

Resultaträkning (tkr) 
    

Intäkter    

Nettoomsättning  45 500 

    

Kostnader  

Personalkostnader -15 000 

Rörelsekostnader   -26 000 

Avskrivningar  -2 410 

Rörelseresultat  2 090 

    

Räntekostnader -1 410 

Resultat efter finansiella 

poster 
680 

Bokslutsdispositioner  0 

    

Årets resultat  680 
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Bilaga 6  
 

Balansräkning år 0 typfall A  Balansräkning år 0 typfall B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning år 0 typfall C 

Balansräkning (tkr) 
    

Tillgångar  

    

Anläggningstillgångar  

Byggnader, Inventarier 11 000 

    

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  25 000 

    

Summa tillgångar 36 000 

    

Eget kapital & Skulder 

Eget kapital  18 000 

    

Obeskattade reserver  0 

Långfristiga skulder 13 500 

Kort fristiga skulder  4 500 

    

Summa skulder 36 000 

    

Balansräkning (tkr) 
    

Tillgångar  

    

Anläggningstillgångar  

Byggnader, Inventarier 95 000 

    

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  45 000 

    

Summa tillgångar 140 000 

    

Eget kapital & Skulder 

Eget kapital  30 000 

    

Obeskattade reserver  0 

Långfristiga skulder 60 000 

Kort fristiga skulder  50 000 

    

Summa skulder 140 000 

    

Balansräkning (tkr) 
    

Tillgångar  

    

Anläggningstillgångar  

Byggnader, Inventarier 15 000 

    

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  5 000 

    

Summa tillgångar 20 000 

    

Eget kapital & Skulder 

Eget kapital  10 000 

    

Obeskattade reserver  0 

Långfristiga skulder 5 000 

Kort fristiga skulder  5 000 

    

Summa skulder 20 000 
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