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SAMMANFATTNING	  
Denna studie undersöker effekten på svenska företags balans- och resultaträkning, och i 

förlängningen finansiella nyckeltal, om förslaget till ny redovisningsstandard för leasing 

skulle implementeras i dess nuvarande form. Tidigare forskning har visat en tydlig effekt på 

de nyckeltal vilka mäter förändringar i företags kostnadsstruktur samt struktur på 

balansräkningen medan nyckeltal vilka mäter lönsamhet och värdering påverkas i liten 

utsträckning. Undersökningen genomförs genom en kapitalisering av den operationella 

leasing företag idag anger i noterna i den finansiella rapporteringen och kapitaliseringen sker 

genom användning av den konstruktiva kapitaliseringsmetod som utvecklats av Imhoff et al 

(1991) och senare vidareutvecklats av Fülbier et al (2008). Urvalet baseras på svenska företag 

på OMX Stockholm Large Cap, då ingen tidigare akademisk forskning undersökt effekten på 

den svenska marknaden. Studiens resultat visar en signifikant förändring på företags 

skuldsättningsgrad och räntabilitet på totalt kapital medan vinst per aktie och P/E talet 

påverkas i mycket liten utsträckning, vilket är i linje med tidigare forskning. Resultaten visar 

att användandet av operationell leasing som finansieringsform varierar mellan branscher och 

även inom branscher. Detaljhandeln är den bransch som påverkas i störst utsträckning med en 

ökning av skuldsättningsgraden med cirka 65 % i genomsnitt och en minskning i räntabilitet 

på totalt kapital med cirka -10 % i genomsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Leasing, Kapitalisering av leasing, Operationell leasing, ED/2010/9, IAS 17, 

Finansiella nyckeltal.   
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1	  INLEDNING	  

1.1	  Bakgrund	  
Användningen av leasing som en möjlighet för företag att finansiera och möjliggöra ägande 

av tillgångar har under de senaste decennierna ökat världen över. Detta kan illustreras av den 

ökning i Storbritannien av leasing som procentuell andel av total investering i tillgångar från 

15,8% år 1994 (Beattie et al, 1998) till 27,5% år 2011 (Finance and Leasing Association, 

2013). Anledningen till denna ökning anses vara möjligheten för företag att själva klassificera 

leasingavtal som antingen finansiella eller operationella leasingavtal som lämnas i den 

nuvarande standarden för leasing, IAS 17. 

  

Standarden redogör för två olika typer av leasing, där essensen i finansiell leasing är att 

företaget i praktiken förfogar över, och avser att bruka tillgången, under hela dess ekonomiska 

livslängd och betalar leasingavgifter till den som på papperet äger tillgången som en form av 

amortering och ränta. Detta utnyttjas därmed som ett alternativ till en mer traditionell 

lånefinansierad lösning. Operationell leasing är den andra formen av leasing och ska till sin 

substans utgöras av ett avtal som grundar sig i rätten för företaget att under en period inneha 

nyttjanderätten till en tillgång mot erläggande av leasingavgifter (IAS 17). Skillnaden är att 

alla risker och fördelar med den leasade tillgången vid finansiell leasing tillfaller 

leasingtagaren, medan riskerna och fördelarna vid operationell leasing kvarstår hos 

leasinggivaren (Larsson, 2008). 

  

Detta uppdelning har blivit kritiserat då effekten av att operationell leasing enligt nuvarande 

standard inte klassas som en form av ägande blir att den påverkan avtalet har på företagets 

finansiella ställning kan lämnas utanför balansräkningen, så kallad “off balance sheet 

accounting” (Dhaliwal et al, 2011; Biondi et al, 2011). Detta i sin tur gör att rapporterade 

finansiella nyckeltal förblir oförändrade trots att avtal om finansiell förpliktelse ingåtts. 

Genom detta förfarande kan den finansiella risken som är förknippad med leasingavtalet 

komma att döljas från de primära användarna av den finansiella informationen, vilket 

potentiellt är missledande och minskar jämförbarheten. Informationen finns representerad i 

noterna i enlighet med nuvarande upplysningskrav, dock har tidigare forskning visat att 

många analytiker inte tar hänsyn till denna information, samt att de som faktiskt tar hänsyn till 

informationen når varierande uppskattningar (Bryan et al, 2010). Denna risk för att den 

finansiella informationen kan vara missledande stärks av resultaten av en undersökning 

genomförd av Franzen et al (2009). De visar att ökningen av leasingfinansiering som hamnar 
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utanför balansräkningen (operationell leasing) som andel av företagens totala skuld har ökat 

internationellt från år 1980 till 2007 med häpnadsväckande 745 procent. 

 

1.2	  Problemdiskussion	  	  
För att komma tillrätta med detta problem publicerade IASB år 2010 ett förslag på en 

förändring av IAS17 (Biondi et al, 2011). Den stora skillnaden gentemot den nuvarande 

standarden är att IFRS ämnar gå från redovisning av leasing baserad på ägande till 

redovisning av leasing baserad på nyttjanderätt. Det tidigare kriteriet att risken och nyttan av 

den leasade tillgången måste överlåtas till leasingtagaren för att finansiell leasing ska 

föreligga försvinner därmed (Biondi et al, 2011). Istället skall all form av leasing med ett 

kontrakt på över ett år redovisas på det sätt som finansiell leasing redovisas idag, vilket 

innebär att nuvärdet av framtida betalningar ska redovisas som en skuld, vilket matchas av en 

motsvarande tillgång i balansräkningen på grund av nyttjanderätten (Seay & Woods, 2011). 

Syftet med denna förändring är att öka jämförbarheten i den finansiella redovisningen för att 

underlätta för de primära användarna av informationen (Balans nr 11, 2012).  

 

I samband med publiceringen av förslaget till ny standard erbjöds tillfälle för organisationer 

och företag att komma med synpunkter, vilket resulterade i 760 brev till IFRS, något som 

anges vara en exceptionellt hög siffra enligt IFRS själva. En övervägande majoritet av breven 

riktade kritik mot standarden och angav att denna kommer att försvåra sammanställandet av 

finansiell information, öka komplexiteten och därför minska tillförlitligheten och 

jämförbarheten i den finansiella informationen (IASB Agenda Paper 5A).  

 

Mot bakgrund av anledningen till den nya standarden, som är att öka värdet på den finansiella 

informationen för de primära användarna, samt kritiken som riktats mot denna standard 

angående förmågan att göra just detta, avser vi att i denna studie beräkna effekten en 

förändring av standard skulle komma att få på företags finansiella information.  

 

Tidigare forskning har visat att en kapitalisering av företags operationella leasing leder till en 

signifikant ökning av den skuld som företagen rapporterar på balansräkningen, samt en 

ökning av företagets tillgångar. För att undersöka denna förändring kommer nyckeltal vilka 

hänförs till företags balansräkningsstruktur och kostnadsstruktur att användas. Vi förväntar 

oss en signifikant effekt på dessa nyckeltal, vilket i så fall borde öka jämförbarheten i den 
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finansiella informationen och därmed uppfylla standardens syfte. 

Vidare har tidigare forskning visat hur kapitalisering av leasing endast i liten utsträckning 

påverkar ett företags resultaträkning, speciellt på sista raden. För att undersöka denna 

förändring kommer nyckeltal vilka används för att mäta ett företags lönsamhet och värdering 

att användas. Vi förväntar oss här en liten effekt på dessa nyckeltal. 

Tidigare forskning har främst undersökt företag i en amerikansk (Imhoff et al, 1991), brittisk 

(Beattie et al, 1998) och tysk (Fülbier et al, 2008) kontext. Ingen tidigare akademisk forskning 

har dock genomförts i en svensk kontext. Mot bakgrund av denna brist på forskning, och den 

kulturella skillnad som kan komma att föreligga enligt Branswijck et al (2011), ämnar vi 

studera effekten av den föreslagna standarden i en svensk kontext. 

 

Genom att beräkna förändringen i nyckeltal ämnar vi svara på frågeställningen: Vad blir 

effekten på svenska företags balans- och resultaträkning, och i förlängningen finansiella 

nyckeltal, om den föreslagna standarden för leasing införs? 

 

1.3	  Syfte	  
I denna studie ämnar vi simulera en kapitalisering av operationell leasing och dess 

konsekvenser för svenska publika företag som är tvungna att redovisa enligt IAS 17. 

1.4	  Avgränsning	  
På grund utav den begränsning som föreligger vad gäller studiens omfattning har vi valt att 

avgränsa studien till att enbart innefatta företag på OMX Stockholm Large Cap. Utöver denna 

avgränsning har vi valt att i denna studie endast fokusera på hur den föreslagna standarden 

kan komma att påverka redovisningen för leasingtagaren. Vidare har avgränsning skett till 

Europa vad gäller urvalet av åsiktsbrev. 
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2	  TEORETISKT	  RAMVERK	  
	  
I detta avsnitt ämnar vi presentera det ramverk som ligger till grund för denna uppsats. 

Avsnittet inleds med en föredragning av det konceptuella ramverk som ska vara teoretisk 

grund för all finansiell rapportering, följt av en beskrivning av hur den nuvarande standarden 

för leasing är utformad samt en presentation av förslaget till ny standard. Vidare kommer 

åsikter om såväl den nuvarande som den föreslagna standarden presenteras genom 

redogörelse för innehållet i tidigare forskning samt kommentarer till den föreslagna 

standarden. Avsnittet avslutas med en redogörelse av tidigare forskning angående 

kapitalisering av operationell leasing samt en beskrivning av de nyckeltal som används i 

denna studie. 

 

2.1	  Konceptuellt	  ramverk	  
Det konceptuella ramverket anger att syftet med finansiell information är att tillhandahålla 

information om företagets finansiella ställning som är användbart för de primära användarna 

av informationen. Dessa definieras som existerande och potentiella investerare, långivare och 

andra kreditgivare som kan tänkas ha nytta av informationen för att kunna fatta ett beslut om 

eventuellt tillhandahållande av resurser till företaget (Ernst & Young, 2010). För att uppfylla 

nämnda syfte identifierar ramverket kvalitativa karaktärsdrag finansiell information bör 

uppfylla. Informationen ska vara relevant (relevance) samt återgiven på ett så korrekt sätt som 

möjligt (faithfully represented), dessa är de två grundläggande karaktärsdragen av finansiell 

information. För att ytterligare öka värdet av finansiell rapportering beskrivs fyra förbättrande 

karaktärsdrag. Informationen ska vara presenterad så att den är aktuell och begriplig, vidare 

ska det gå att jämföra enheter samt verifiera den information som tillhandahålls (Melville, 

2011). 

 

Beslut rörande investering samt kreditgivning påverkas av kredittagarens möjlighet till 

värdeökning, utdelning eller återbetalning, varför informationen bland annat bör vara 

komplett nog så att de primära användarna kan skapa sig en uppfattning om denna möjlighet. 

Dock är inte meningen med finansiell rapportering att visa värdet på, eller möjligheten till 

avkastning av ett företag, utan helt enkelt att möjliggöra för denna bedömning (Melville, 

2011). Detta genomsyrar meningen med finansiell rapportering, samt de standarder som 

utvecklas kontinuerligt, vilket ligger till grund för den utveckling av IAS 17 som detta arbete 

bygger på och som beskrivs nedan. 
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2.2	  IAS	  17	  
Det konceptuella ramverket anger att information inte kan uppfylla det fundamentala 

karaktärsdraget om korrekt återgiven information om inte den faktiska ekonomiska 

konsekvensen av ett avtal presenteras för de primära användarna, istället för att enbart 

återspegla det faktiska juridiska avtalet (Melville, 2011), ett synsätt som benämns ”substance 

over form”. Detta synsätt återspeglas i den nuvarande standarden för leasing, IAS17 Leases, 

vilken antogs av IASB år 2003 i en något omarbetad form av originalversionen som utkom år 

1982 (IASPlus, 23/4-2013). IAS17 Leases definierar leasing som ett avtal där en 

leasinggivare överlåter rätten att använda en tillgång under en specificerad tidsperiod mot 

ersättning (Melville, 2011). Standarden bygger för närvarande på en äganderättsmodell 

(Biondi et al, 2011) och skiljer därför mellan två olika former av leasing. Den första formen 

benämns finansiell leasing och bygger på ett avtal där riskerna och fördelarna som är 

förknippade med ägandet av en tillgång överförs till leasingtagaren. Den andra formen av 

leasing benämns som operationell leasing, en klassificering som gäller all form av leasing 

som inte kvalificerar som finansiell leasing. Klassificeringen av leasing som antingen 

finansiell eller operationell ska göras vid avtalets ingång (IAS 17.4).  

 

IAS17 Leases redogör för olika typer av situationer där leasing normalt bör anses tillhöra 

kategorin finansiell leasing. Om det objekt som är föremål för leasing överförs till 

leasingtagaren vid kontraktets utgång ska detta anses vara finansiell leasing. Detta gäller även 

om leasingtagaren erbjuds tillfälle att vid kontraktets utgång tillgodogöra sig tillgången för ett 

pris som understiger uppskattat verkligt värde såtillvida att det är rimligt att anta att detta 

erbjudande kommer att utnyttjas. Vidare klassificeras leasingen som finansiell om kontraktet 

löper över en övervägande del av tillgångens ekonomiska livslängd, om nuvärdet av framtida 

betalningar för leasing i all väsentlighet minst uppgår till det verkliga värdet av tillgången 

och/eller om tillgången är så pass specialiserad att enbart leasingtagaren kan använda 

tillgången utan modifikation.(IAS 17.10). 

 

I nästa avsnitt av IAS17 Leases beskrivs ytterligare situationer då ett leasingavtal ska 

klassificeras som finansiell leasing. Om leasingtagaren har rätt att säga upp ett kontrakt och 

den förlust som uppstår hos leasinggivaren på grund av denna uppsägning täcks av 

leasingtagaren anses detta vara finansiell leasing. Ytterligare exempel på när leasing ska 

klassificeras som finansiell är om vinster eller förluster till följd av fluktuationer i tillgångens 

restvärde (beräknat till verkligt värde) faller på leasingtagaren. Till sist nämns att om 
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leasingtagaren har möjlighet att förlänga avtalet och avgiften vid en eventuell förlängning 

vida understiger marknadspriset, ska detta klassificeras som finansiell leasing.(IAS 17.11). 

 

Som tidigare nämnts klassificeras leasing som operationell i de fall då den inte klassificeras 

som finansiell. Det är dock viktigt att poängtera att de ovan nämnda exemplen på situationer 

när leasing ska klassificeras som finansiell inte är slutgiltigt avgörande. Om det finns andra 

faktorer som tyder på att inte alla risker eller fördelar överförts till leasingtagaren ska avtalet 

räknas som operationell leasing, även om en del av de ovan nämnda förutsättningarna är 

uppfyllda (Melville, 2011).  

 

Hur konsekvenserna av ett ingånget avtal gällande leasing ska behandlas i ett företags 

redovisning avgörs av huruvida avtalet klassas som antingen operationell eller finansiell 

leasing (Melville, 2011). Operationell leasing leder inte till komplicerad och kostsam 

redovisning, något som beskrivs som en av anledningarna till den ökade användningen av 

operationell leasing hos företag (Seay & Woods, 2011). Operationell leasing behöver i 

enlighet med nuvarande standard inte tas upp på ett företags balansräkning som en tillgång 

eller skuld, utan visas enbart som en kostnad i företagets resultaträkning (Melville, 2011). 

Detta anses av många vara den stora anledningen till den ökade populariteten av operationell 

leasing och brukar benämnas ”off-balance sheet accounting” (Dhaliwal et al, 2011; Biondi et 

al, 2011). Istället ska leasingtagaren redogöra för information angående operationell leasing i 

noterna till den finansiella rapporteringen. Det som måste finnas med, i enlighet med IAS 

17.35, är den summa som periodens betalningar för operationell leasing uppgår till samt en 

total av framtida minimileaseavgifter för operationell leasing som förfaller till betalning inom 

ett år, inom två till fem år och efter mer än fem år. 

 

Finansiell leasing ska under nuvarande standard, på grund utav att leasingtagaren vid 

finansiell leasing anses ha övertagit de risker och fördelar som är förknippade med en 

tillgång, ta upp denna på balansräkningen, utöver detta ska även en skuld visas på 

balansräkningen på grund utav avtalet (Melville, 2011). IAS 17.20 anger att tillgången och 

skulden som uppkommer till följd av avtalet ska redovisas vid början av leasingperioden, 

både tillgången och skulden ska redovisas till det belopp som är det lägsta av antingen det 

verkliga värdet av tillgången eller nuvärdet av framtida minimileaseavgifter. Tillgången som 

redovisas för på balansräkningen ska skrivas av i enlighet med övriga tillgångar (IAS 17.27). 

De avgifter som erläggs för finansiell leasing ska delas upp på en del ränta samt en del 
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amortering av den innestående skulden (IAS 17.25). 

 

2.2.1	  Kritik	  mot	  nuvarande	  standard	  
Huvudkritiken som riktas mot den nuvarande standarden är den skarpa linje som dras mellan 

operationell och finansiell leasing, en distinktion som av många anses olämplig och som kan 

skapa problem vad gäller det övergripande syftet med finansiell rapportering (Biondi et al, 

2011). Distinktionen gör att operationell leasing kan lämnas utanför balansräkningen och 

endast påverka företagets resultaträkning genom kostnader för leasingavgifterna. Detta skapar 

incitament att placera så stor del av leasingen som möjligt under kategorin operationell 

leasing, för att på så sett upphaussa finansiella nyckeltal. Detta i sin tur resulterar i att de 

primära användarna av den finansiella informationen själva måste uppskatta effekten av ett 

företags leasingåtaganden på de finansiella nyckeltal som används vid bedömning, något som 

beskrivs som svårt och kan leda till olika resultat beroende på underliggande antaganden 

(Seay & Woods, 2011). Dessutom visar forskning på att många analytiker inte tar hänsyn till 

den information som redovisas i noterna, samt att även databaser som sammanställer 

information om företag och nyckeltal bortser från detta (Bryan et al, 2010). Denna distinktion 

mellan leasingavtal och det efterföljande behovet av uppskattning från de primära användarna 

leder enligt IASB och FASB själva till en minskad jämförbarhet, både genom minskad insyn 

men också på grund av den ökade komplexiteten (ED/2010/9). I slutändan leder detta till att 

informationen inte är korrekt återgiven gentemot de primära användarna, och därmed 

misslyckas den nuvarande standarden enligt IASB och FASB med att uppnå ett av de två 

fundamentala käraktärsdragen (ED/2010/9). IASB och FASB arbetar dock på ett gemensamt 

projekt för att komma tillrätta med de nämnda problemen. 

 

2.3	  Exposure	  Draft	  ED/2010/9	  
I augusti 2010 publicerade IFRS ett förslag till ny standard angående redovisningen av 

leasingavtal. Syftet som IASB och FASB ämnade uppnå med den nya standarden är att öka 

insynen och användbarheten av finansiell information genom att de primära användarna ska 

bli adekvat informerade om de belopp som hänför sig till företagets leasing, samt när dessa 

belopp infaller till betalning (Seay & Woods, 2011). Detta för att minska osäkerheten kring 

företagets åtaganden och de framtida kassaflöden som förväntas på grund utav 

leasingåtaganden. Den mest påtagliga förändringen mot den nuvarande standarden är att 

förslaget inte längre bygger på en äganderättsmodell, vilket vi beskrev ovan i avsnitt 2.2, utan 
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kommer istället att bygga på rätten att använda en leasad tillgång, ”right-to-use model” 

(ED/2010/9). Det nya tillvägagångssättet kommer leda till att både leasingtagaren och 

leasinggivaren redovisar en tillgång och en skuld som uppkommer i samband med kontraktet 

om leasing (Biondi et al, 2011). 

 

Leasingtagaren kommer redovisa en tillgång baserat på rätten att använda den underliggande 

tillgången, värdet baseras på nuvärdet av framtida leasingavgifter, och inte på det verkliga 

värdet, vilket är en skillnad mot föregående standard (Seay & Woods, 2011). Leasingtagaren 

kommer att skriva av denna användarrätt som tas upp som en tillgång på balansräkningen 

över den förväntade leasingperioden eller nyttjandeperioden, om den är kortare (ED/2010/9).  

 

Skulden baseras på åtaganden att erlägga framtida leasingavgifter vilket avspeglas i en del 

ränta och en del amortering i betalningen för leasing. Hur stor denna skuld är ska beräknas 

genom att använda den räntesats som leasinggivaren tar ut av leasingtagaren, eller om denna 

inte kan bestämmas, leasingtagarens låneränta. Leasingavgifter kommer att delas upp som 

räntekostnad och minskning av den skuld som uppstår, detta görs genom att använda 

effektivräntemetoden (Seay & Woods, 2011). De årliga betalningarna för minimileaseavgifter 

kommer alltså delas upp i en del amortering och en del ränta (ED/2010/9). 

 

En effekt av detta nya synsätt är att uppdelningen av leasing som antingen finansiell eller 

operationell kommer att försvinna, istället ska all form av leasing ge upphov till en tillgång 

eller skuld på leasingtagarens balansräkning, vilket är tänkt att skapa en mer komplett samt 

jämförbar finansiell information (Seay & Woods, 2011). Genom detta kommer finansiella 

nyckeltal att vara färdiga att beräkna endast utifrån företagens balans- och resultaträkning. 

Redovisningen av leasingavtal som löper kortare än tolv månader kommer att kunna redovisas 

förenklat, genom att skulden till följd av leasing beräknas som det odiskonterade värdet av 

framtida leasingavgifter (Biondi et al, 2011). 

 

2.3.1	  Kommentarer	  rörande	  den	  nya	  standarden	  
I samband med publiceringen av förslaget till ny standard för leasing erbjöds möjlighet för 

utomstående organisationer och företag att lämna kommentarer angående syftet och innehållet 

i den nya standarden. En del av de åsikter som framkom var branschspecifika, medan en del 

åsikter rör sig över branscher och uttrycks av majoriteten av respondenterna. Även 



	   12	  

bakgrunden hos respondenterna är varierande, då upprättare av finansiell information, 

revisorer, yrkesorganisationer inom redovisning, nationella standardsättare samt akademiker 

finns representerade (Agenda paper 5A/FASB memo 123). Eftersom förslaget till ny standard 

är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan IASB och FASB är det stor geografisk 

spridning på åsiktsbreven och många parter berörs. 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker positiva åsikter rörande konvergensprojektet och 

försöket att sammanföra de internationella standarder för redovisning, likaså finns det allmänt 

stöd för försöket att åtgärda den kritik som riktats mot den skarpa avgränsning som finns i den 

nuvarande standarden mellan finansiell och operationell leasing. Majoriteten är positiva till en 

ny standard som innebär att företag måste redovisa leasingåtaganden och relaterade tillgångar 

i den finansiella rapporten (Agenda paper 5A/FASB memo 123). 

2.3.1.1	  Kritik	  från	  åsiktsbrev	  
Dock var inte alla åsikter av positiv karaktär, ett antal problem pekades ut med förslaget till 

ny standard. För det första uttrycktes oro för den ökade komplexitet, och på grund av den 

ökade komplexiteten i redovisningen, den ökade kostnaden för företag som ED/2010/9 skulle 

leda till om den infördes i dess nuvarande form (Agenda paper 5A/FASB memo 123, 14a). 

Speciellt betonades svårigheten med att initialt beräkna den tillgång respektive skuld som 

uppstår, samt efterföljande mätning av dessa. Det ansågs också att den nya standarden 

kommer att leda till en minskad jämförbarhet, alltså tvärt emot syftet med förslaget. Denna 

minskade jämförbarhet skulle uppstå på grund utav den grad av uppskattning och bedömning 

som skulle krävas så som förslaget ser ut nu, vad gäller bestämmandet av leasingperiod och 

beräkning av rörliga hyresbetalningar (Agenda paper 5A/FASB memo 123, 14b). Vidare 

nämndes problem med definitionen av leasingavtal, och huruvida alla arrangemang som 

möter den föreslagna definitionen ska redovisas på det sätt som förslaget anger (Agenda paper 

5A/FASB memo 123, 14c). Speciellt ansågs definitionen av leasing vara för bred och oro 

uttrycktes för att servicekontrakt skulle komma att inkluderas i definitionen av leasing 

(Agenda paper 5A/FASB memo 123, 107). 

 

2.3.1.2	  Kritik	  från	  forskning	  
Med tanke på målet att uppnå ökad jämförbarhet och en konsekvent redovisning tycker 

Biondi et al (2011) att det är förvånande att ED/2010/9 tillåter skillnader i redovisningen för 

de båda parterna för samma transaktion. Istället föreslås en enda redovisningsmetod som ska 
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baseras på symmetri mellan hur leasinggivaren och leasingtagaren redovisar samma 

transaktion. Vidare anses den nuvarande formuleringen att om ett leasingavtal innehåller en 

förnyelseoption som är mer trolig att denna option kommer att utnyttjas, än att den inte 

kommer att utnyttjas, så ska denna option räknas med, kunna leda till opportunistiskt beteende 

från företagsledningens sida (Jamal & Tan, 2010). För att undvika att en sådan option till 

förlängning används opportunistiskt föreslås istället att alla möjligheter till förlängning av 

leasing ska inkluderas i beräkningen av skulden (Biondi et al, 2011). 

 

Biondi et al (2011) anser vidare att undantagen till standarden, som nämnts ovan, kan leda till 

att företagsledningen försöker kringgå standarden genom att om-klassificera tillgångar så att 

dessa inte inkluderas i den nya standardens definition av leasing. Sista stora problemet med 

förslaget anses vara den distinktion som görs mellan leasing- och servicekontrakt vilket kan 

leda till ett avsiktligt undvikande av den föreslagna behandlingen av optionsavtal och 

villkorade hyror, en behandling som är tänkt att bättre representera den ekonomiska 

innebörden av leasingavtal (Ryan et al, 2001). 

 

2.4	  Tidigare	  Forskning	  
Det har tidigare genomförts akademiska studier som undersöker effekten av kapitalisering av 

operationella leasingavgifter, både långt innan förslaget till en ny standard för leasing 

framlades men även efter det att förslaget publicerats. Då grundidén med det nya förslaget 

presenterat i ED/2010/9 är just att kapitalisera operationella leasingavgifter anser vi att det är 

relevant att presentera forskning som har ägt rum innan förslaget framlades, eftersom 

jämförelser ändå kan göras. 

 

2.4.1	  Imhoff	  et	  al.	  
Imhoff et al publicerade år 1991 artikeln Operating Leases: Impact of Constructive 

Capitalization, vilken är en av många artiklar som undersöker effekten av att kapitalisera 

operationell leasing. Till skillnad från tidigare forskning, i vilken faktor metoden eller 

diskonterade kassaflödesmodellen användes för att diskontera framtida leasingavgifter, 

använde Imhoff et al (1991) en konstruktiv kapitaliseringsmetod. Denna metod behandlar, till 

skillnad från tidigare nämnda metoder, operationell leasing på samma sätt som finansiell 

leasing behandlas redan från leasingperiodens början. Modellen visar en värdedifferens 

mellan tillgången och skulden till följd av leasing vilket möjliggör för justering av eget kapital 
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och årets resultat. I artikeln från 1991 använder Imhoff et al (1991) information från 

årsredovisningar och beskriver effekten av att kapitalisera leasing genom att använda 

McDonald’s som ett illustrativt exempel. Imhoff et al (1991) studerar effekten vidare genom 

att bekräfta detta resultat för ytterligare 14 amerikanska företag i sju olika branscher, där ett 

företag med förhållandevis mycket operationell leasing ställs i jämförelse med ett företag med 

förhållandevis lite operationell leasing från samma bransch. Imhoff et al (1991) sammanfattar 

resultaten med att understryka vikten av att ta med operationell leasing i beräkningen då ett 

företag ska analyseras.  

 

2.4.2	  Fülbier	  et	  al.	  
Fülbier et al publicerade år 2008 artikeln Impact of Lease Capitalization on Finanial Ratios of 

Listed German Companies i vilken den konstruktiva kapitaliseringsmodell som utformades av 

Imhoff et al (1991) utvecklas vidare för att även en observation av effekten på 

resultaträkningen skulle möjliggöras. Metoden som använts, och som vi ämnar använda i 

denna uppsats, beskrivs utförligt under avsnittet ”3 Metod”. Fülbier et al (2008) baserar 

undersökningen på ett urval om 90 företag noterade på tyska börsen. Resultatet av studien 

som genomförts av Fülbier et al (2008) visar på påtagliga förändringar i ett antal finansiella 

nyckeltal, speciellt i de nyckeltal vilka påverkas av förändringar i förhållandet mellan tillgång 

och skuld. Denna påtagliga förändring i nyckeltal kan enligt författarna komma att påverka 

beteendet hos företagsledningen i syfte att minska förändringen. Dock bör inte effekterna av 

att kapitalisera operationell leasing överskattas då endast små effekter uppnås på de 

finansiella nyckeltal som mäter lönsamhet samt används för värdering av företag. Vidare 

påverkas inte alla branscher i samma utsträckning och den interna rankingen baserad på 

nyckeltal förändras inte nämnvärt. Värt att nämna är att Fülbier et al (2008) identifierar 

detaljhandeln och klädbranschen som två indelningar av företag vilka påverkas i störst 

utsträckning.  

 

2.4.3	  Branswijck	  et	  al.	  
I artikeln The Financial Impact of the Proposed Amendments to IAS 17: Evidence from 

Belgium and the Netherlands av Branswijck et al (2011) undersöktes hur kapitalisering av 

operationell leasing påverkar 128 företag noterade på Euronext Brussels och 116 företag 

noterade på Euronext Amsterdam, bortfall gjorde dock att urvalet slutligen bestod av totalt 66 

företag. Till skillnad från tidigare nämnd forskning ägde denna undersökning rum efter det att 
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förslaget om ny standard framlagts. Undersökningen utgår från två hypoteser, där den första 

är att kapitalisering av leasing kommer ha signifikant påverkan på företagens finansiella 

nyckeltal och den andra hypotesen är att det kommer gå att urskönja en skillnad mellan 

företagen när de delas in i nationalitet. Enligt Branswijck et al (2011) upprättar företag 

nämligen den finansiella informationen utifrån nationella regler för redovisning i första hand, 

varefter informationen ändras för att uppfylla internationella regler. Detta bör enligt 

författarna leda till att en nationell skillnad går att urskönja, speciellt då belgisk och holländsk 

god redovisningssed skiljer sig. 

 

Branswijck et al (2011) använder den modell som utvecklats av Imhoff et al (1991) med 

endast vissa mindre modifikationer, bland annat antas lika stora årliga betalningar när 

operationell leasing visas som en klumpsumma vilken representerar flera år, något som 

författarna beskriver som kontroversiellt då leasing i regel avtar över tid. Undersökningen 

följde i övrigt Imhoff et als (1991) metod och diskonteringsräntan uppskattades på samma 

sätt, dvs. genom en uppskattning av vilken diskonteringsränta företagen använt vid finansiell 

leasing över flera år, varefter ett snitt av denna uppskattade ränta använts. Författarna såg en 

signifikant skillnad mellan länderna, och drar slutsatsen att nederländska företag kommer att 

påverkas i större utsträckning än belgiska företag om ED/2010/9 blir verklighet. 

 

	  
Tabell	  1.	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  från	  samtliga	  studier	  

 

	  
Tabell	  2.	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  från	  Imhoff	  et	  al	  (1991)	  
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Tabell	  3.	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  från	  Fülbier	  et	  al	  (2008)	  

	  

	  
Tabell	  4.	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  från	  Branswijck	  et	  al	  (2011)	  

	  

2.5	  Undersökta	  finansiella	  nyckeltal	  
För att visa den förändring som eventuellt sker vad gäller de undersökta företagens finansiella 

information samt för att kunna göra relevanta jämförelser med ovan nämnda tidigare 

forskning har vi valt att använda oss av finansiella nyckeltal. Dessa kommer att beräknas både 

innan kapitalisering av operationell leasing sker samt efter för att beskriva förändringen. 

Vidare väljs nyckeltalen ut från de tre kategorier av nyckeltal Fülbier et al (2008) identifierar. 

Den första kategorin består av nyckeltal vilka mäter strukturella förändringar i respektive 

företags balansräkning och ur denna kategori väljer vi att beräkna skuldsättningsgrad. Fülbier 

et al (2008) beskriver hur dessa strukturella riskmått används för att mäta ett företags 

operativa och finansiella risk och visar även på relation mellan förändringar i dessa nyckeltal 

när operationell leasing kapitaliseras och företags aktieavkastning. Vidare anses dessa typer 

av nyckeltal speciellt viktiga av investerare, ratinginstitut och andra analytiker, varför en 

förändring i dessa nyckeltal kan komma att påverka en företagslednings beteende (Vance, 

2009). Det finns olika alternativ till att räkna skuldsättningsgraden. Vi räknar det genom att 

ställa samtliga skulder i relation till eget kapital. Alternativet är att endast ställa räntebärande 

skulder i relation till eget kapital. Vi anser dock att det bör vara av intresse att, då man ska 

analysera ett företag, ta hänsyn till samtliga skulder, såväl lång- och kortfristiga som 

räntebärande- och icke-räntebärande skulder. 
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Den andra kategorin av nyckeltal, ur vilken vi valt att mäta räntabilitet på totalt kapital (RT), 

visar förändringar i ett företags lönsamhet och kostnadsstruktur. Dessa nyckeltal bidrar 

tillsammans med ovan nämnda kategori till att beskriva operationell risk och anses vara av 

särskild vikt för analytiker och investerare vid värdering. Även förändringar i dessa nyckeltal 

kan leda till ändrat beteende hos en företagsledning då dessa nyckeltal ofta är kopplade till 

incitamentsprogram. Enligt Catasús et al (2008) ska RT beräknas genom att resultat före skatt 

delas med totala tillgångar vid periodens början. Fülbier et al (2008) beräknar dock 

nyckeltalet genom att dela rörelseresultatet med ett genomsnitt av totala tillgångar för två år. 

Vi anser att denna uträkning bör användas för att öka möjligheten att jämföra med tidigare 

forskning 

Till sist kommer vi att beräkna vinst per aktie (V/A) och P/E talet vilka ingår i den tredje och 

sista kategorin av nyckeltal. Då dessa nyckeltal är vanliga värderingsmultiplar kommer dessa 

nyckeltal kunna visa den påverkan en kapitalisering av operationell leasing kommer att ha på 

företagsvärdering utifrån aktiemarknadens perspektiv. Även dessa nyckeltal kan vara 

kopplade till mål uppsatta inom företag och dess incitamentprogram, varför även en 

förändring i dessa nyckeltal kan påverka beteendet hos företagsledningen. Enligt Fülbier et al 

(2008) bör priset per aktie hållas oförändrat då det är svårt att förutspå förändringar i 

marknadspriset på en aktie. Vid beräkningen av detta nyckeltal kommer alltså endast 

nämnaren att påverkas, detta på grund utav förändringar i årets resultat. 
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3	  METOD	  
	  
I detta avsnitt ämnar vi beskriva studiens tillvägagångssätt samt motivera de val som gjorts i 

studien. Avsnittet avlutas med en redogörelse för hur metoden för kapitaliseringen av den 

operationella leasingen är uppbyggd steg för steg. 

 

3.1	  Val	  av	  metod	  
Den metod som tillämpas i studien är av en kvantitativ art vilket lämpar sig väl då syftet med 

studien är att studera effekterna av ett införande av en ny redovisningsstandard för leasing och 

vi vill kunna generalisera de resultat vi erhåller utifrån urvalet. Detta blir möjligt då 

kvantitativa data genom tillämpandet av statistisk analys möjliggör jämförelser, beskrivning 

och undersökning av förhållandet mellan studiens olika variabler. Genom användandet av 

grafer, diagram och statistik kan vi mer extensivt studera vad effekten blir än vid en kvalitativ 

undersökning. En av styrkorna med en kvantitativ ansats är alltså att man genom att tillämpa 

denna kan använda data för att testa teorin, hypoteserna och signifikansen av resultatet. Detta 

passar väl med syftet med studien varför en kvantitativ metod tillämpas. (Saunders et al, 

2012).  

 

3.2	  Tillvägagångssätt	  

3.2.1	  Data	  
Datainsamlingen består i studien till sin helhet av insamlad sekundärdata. Denna utgörs av 

dels en sammanställning av de huvudsakliga kommentarerna från de åsiktsbrev som inkommit 

på den föreslagna standarden, vilka har inhämtats på IFRS hemsida. Vidare utgörs den utav 

redovisningsinformation inhämtad från noterna i företagens årsredovisningar angående deras 

operationella leasingåtaganden. Denna information har inhämtats från företagens respektive 

hemsida samt kompletterats med information från OMX:s hemsida angående aktiekurs för 

företagen (från den 30 december 2010) vilket sammanfaller med den ögonblicksbild av 

företagets finansiella ställning som speglas i årsredovisningen. Detta har sedermera 

kompletterats med företagsspecifika data rörande eget kapital, tillgångar, skulder, 

rörelseresultatet, årets resultat, minoritetsintressen och antal aktier, med hjälp av Retriever 

som är en databas för finansiell- och ekonomisk information som finns tillgänglig vid Uppsala 

Universitet. Detta har varit nödvändigt för att kunna utföra simuleringen av den effekten den 

föreslagna standarden skulle komma att få på företagens finansiella ställning och möjliggöra 

efterföljande statistisk analys av förändringen av nyckeltalen. I de fall den sökta 
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informationen inte funnits tillgänglig via Retriever har denna information kompletterats via 

företagens årsredovisningar manuellt. Från årsredovisningarna inhämtades information 

rörande företagens leasingavgifter och diskonteringsränta samt att den data som insamlats 

med hjälp av Retriever kvalitetssäkrades. Dessa data har sedermera matats in i den modell vi 

byggt upp i Excel för att kunna simulera effekten av den föreslagna nya 

redovisningsstandarden, som beskrivs steg för steg i den praktiska metoden (avsnitt 3.3). 

 

3.2.2	  Urval	  
Urvalet i denna studie utgörs av OMX Stockholm Large Cap. Anledningen till detta urval är 

att dessa är tvungna att redovisa i enlighet med internationella redovisningsstandarder och 

därmed följer den nuvarande standarden för leasing, IAS 17 (Melville, 2011). Vi anser att de 

företag som är representerade på Large Cap även bör utgöra ett lämpligt urval för att kunna 

dra slutsatser om de företag i Sverige som är tvungna att följa internationella standarder för 

redovisning överlag, då de inte borde skilja sig från populationen i stort i något avgörande 

hänseende (Körner & Wahlgren, 2002). Populationen i sin helhet utgörs utav de företag som 

finns noterade på OMX Stockholm(Large-, Medium- och Small Cap). Dock kan de företag 

som representeras på Large Cap i viss mån skilja sig från populationen i stort då de utgörs av 

företag som uppnått ett börsvärde på över 1 miljard euro (OMX Nordic, 2012). Vi anser dock 

trots detta att de kan anses utgöra ett representativt urval för denna studie. Urvalet baseras på 

OMX Large Caps utformning vid den 2 maj 2013 vilket resulterade i ett urval på 62 företag. 

Dessa företag indelas enligt OMX i branscherna, råvaror, material, konsumentvaror, 

konsumenttjänster, industri, läkemedel, telekommunikation, teknologi samt finans. Vi valde i 

vår studie att slå samman konsumentvaror och konsumenttjänster till en bransch vilken vi 

benämner detaljhandel, samt att telekommunikation och teknologi samt råvaror och material 

slås samman till en bransch vardera vilket resulterar i sex urskiljbara kategorier i studien. 

Detta för att vissa av OMX egna branschindelningar innehöll endast ett fåtal företag samt för 

att öka jämförbarheten av våra resultat med tidigare forskning. 

 

Vi anser att detta utgör en lämplig omfattning av urvalet med tanke på omfattningen av denna 

studie. Vi har därför i likhet med Fülbier et al (2008) valt att göra en tvärsnittsstudie där alla 

de branscher som finns representerade på börsen ingår. Dock genomför vi undersökningen i 

en svensk kontext för att på så sätt få en ökad förståelse för de implikationer den föreslagna 

standarden skulle få för företag i Sverige utifrån deras användning av operationell leasing som 
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det såg ut vid utgången av 2010 (det vill säga i årsredovisningen 2010).  Av dessa 62 företag 

identifierar vi vilka som har varit aktiva under de för studien relevanta åren, det vill säga 

2010-2011(se 3.3.4 Resultateffekten, för vidare förklaring) då det vid studiens genomförande 

ännu inte fanns tillgänglighet till samtliga företags årsredovisningar i urvalet för år 2012.  

 

3.2.3	  Urval	  på	  åsiktsbrev	  	  
Urvalet av åsiktsbrev utgörs i studien utav 78 inkomna synpunkter på den föreslagna 

standarden. Detta urval fastställdes genom att två kriterier sattes upp, dels att de inkomna 

synpunkterna skulle vara författade på engelska samt att de skulle ha sitt ursprung inom den 

europeiska unionen. I detta urval ingår samtliga åsiktsbrev som uppfyller dessa två kriterier.  

 

3.2.4	  Bortfall	  
När datainsamlingen för urvalet genomfördes skedde ett bortfall om 12 företag vilket 

resulterade i att det slutgiltiga urvalet som ligger till grund för studien utgörs av 50 företag 

(för en fullständig förteckning över urvalet, se Bilaga 1). Anledningen till bortfallet grundar 

sig i att företagen i fråga inte redovisat de nödvändiga data som krävs för att kunna applicera 

den konstruktiva kapitaliseringsmetoden och denna information inte kunnat kompletteras 

utifrån databaser. Anledningen till detta är att de aktuella företagen antingen inte har någon 

operationell leasing, alternativt att de inte varit noterade på OMX Stockholm under de för 

studien relevanta åren.       

 

3.3	  Praktiskt	  metod	  
	  
I detta avsnitt ämnar vi att presentera hur metoden för kapitaliseringen av den operationella 

leasingen är uppbyggd steg för steg samt redogöra för de antaganden som gjorts i vår studie. 

 

3.3.1	  Inledande	  antaganden	  
Vi har i denna studie utgått ifrån den vidareutveckling Fülbier et al (2008) gjort av Imhoff et 

al:s (1991,1997) konstruktiva kapitaliseringsmetod för att genomföra kapitaliseringen av den 

operationella leasingen. För att kunna genomföra vår simulering av effekten på 

balansräkningen av en kapitalisering i Excel måste vi initialt klargöra några antaganden som 

är av vikt för studien.  
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I enlighet med Fülbier et al (2008) väljer vi att använda oss av den diskonteringsränta som 

används av företagen för att bland annat kalkylera storleken på framtida pensionsåtaganden. 

Anledningen till detta antagande är att information om individuella räntesatser för leasing 

samt även den implicita räntan för finansiell leasing saknas. Därför får den valda 

diskonteringsräntan anses spegla företagens avkastningskrav. Genom att välja denna 

diskonteringsränta så lägger vi oss något under genomsnittet för diskonteringsräntor som 

använts i tidigare studier. Effekten av detta blir att när vi diskonterar leasingavgifterna 

kommer den skuld och tillgång som kapitaliseras i simuleringen blir något högre än om en 

högre diskonteringsränta valts. Av detta följer även att effekten på resultatet blir mindre än 

om en högre diskonteringsränta valts för studien, då nuvärdet av leasingavgifterna i sådana 

fall skulle bli mindre och därav resultateffekten i och med kapitaliseringen större (se praktisk 

metod 3.3.4 Resultateffekten). Exempelvis så utgick Imhoff et al (1991, 1997) i deras 

simuleringsstudie utifrån en konstant diskonteringsränta om 10 % för att beräkna hur stor 

effekten av en kapitalisering av den operationella leasingen skulle bli för ett företag. Denna 

härleddes genom att uppskatta den implicita ränta som företagen får betala för att finansiera 

sina tillgångar via finansiell leasing och räkna fram en median som användes för hela urvalet. 

Dock anser Fülbier et al (2008), vilket vi håller med om, att genom att använda sig av 

företagsspecifik diskonteringsränta, som de med insyn i företagets specifika förhållanden 

själva har uppskattat, uppnås en bra approximation av den fiktiva diskonteringsräntan som vi 

ska applicera i vår simulering av den effekt den föreslagna standarden skulle komma att få på 

företagen i vår studie.  

 

Vidare måste vi göra antaganden angående skattesatsen som utgör en del i den metod som vi 

ska applicera i simuleringsstudien. Fülbier et al (2008) valde i sin studie att använda sig av ett 

medelvärde av företagets effektiva skatteränta för de senaste 10 åren. Detta på grund utav att 

avtalsrelaterade marginalräntor inte finns tillgängliga. Dock har denna metod enligt 

författarna flera nackdelar, dels det historiska perspektivet,	   den höga aggregeringsnivån av 

sammanställda data, samt att snedvridningarna mellan företag på grund utav möjligheter till 

skattelättnader, underskottsavdrag, ersättningar och förluster ytterligare belastar deras val av 

skattesats. Mot bakgrund av detta och på grund utav studiens omfattning har vi valt att 

tillämpa bolagsskatten på 26,3% på alla företag som ingår i vårt urval, anledningen till att vi 

tillämpar den äldre bolagsskatten och inte den nya på 22 % är att vi i studien valt att granska 

åren 2010-2011(Skatteverket, 2013-05-03).  
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Slutligen måste vi göra ett antagande om den återstående livstiden för den operationella 

leasingen innan vi påbörjar processen med att simulera effekten på balansräkningen. Vi väljer 

att som Fülbier et al (2008) och Imhoff et al (1991, 1997) anta att relationen mellan den totala 

längden på leasingavtalet och den tid som är kvarvarande på leasingavtalet är 50 %. 

Bestämmandet av den totala livstiden är viktigt för resultatet men på grund utav att denna 

information inte anges i företagens årsredovisning så måste denna skattas och enligt Fülbier et 

al (2008) så utgör antagandet om att förhållandet mellan (RL/TL) = 50 % en bra 

approximation som bara ger en marginell inverkan på tillförlitligheten av simuleringen av 

kapitaliseringen.  

 

3.3.2	  Beräkning	  av	  skulden	  
Enligt IAS 17 måste alla företag redovisa de framtida minimileasingavgifterna (MLP) som är 

hänförliga till deras operationella leasing för nästkommande år, för år 2 till 5 och sedan en 

summa för den leasing som sträcker sig längre än 5 år i noterna till årsredovisningen. För att 

kunna på ett rättvisande sätt uppskatta de årliga leasingbetalningarna utifrån de i 

årsredovisningarna aggregerade betalningarna hänförliga till år 2-5 måste vi anta en 

geometrisk degressionsmodell i vilken leasingbetalningarna antas minska i en konstant 

hastighet. Vi måste bestämma en degressionsfaktor(dg) som är konstant under de fem 

perioderna. Den kända MLP1 för det första året bestämmer de okända MLP2, MLP3, MLP4 

och MLP5. Där relationen mellan degressionsfaktorn och MLP1 är: df*MLP1=MLPt+1. Vidare 

måste summan av de MLP:s som vi räknar fram med hjälp av degressionsmodellen vara 

densamma som den för rapporterade summan för den operationella leasingen mellan år 2 till 5 

i årsredovisningen.(Fülbier et al, 2008). 

 

𝑀𝐿𝑃!!! =    𝑀𝐿𝑃!×𝑑𝑔!
!

!!!
 

 

Detta steg i den konstruktiva kapitaliseringsmetoden behöver inte tillämpas om företagen 

själva valt att redovisa för sina leasingåtaganden år för år trotts att detta inte krävs utifrån 

gällande regler. När så är fallet används den redovisade informationen för att så långt som 

möjligt spegla de verkliga förhållandena i det specifika företaget. 
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3.3.2.1	  Beräkning	  av	  den	  leasing	  som	  årligen	  kommer	  att	  upphöra	  
I Imhoff et al:s (1991, 1997) originalmetod för konstruktiv kapitalisering så använder 

författarna de årliga MLP för kommande år för att nuvärdesberäkna företagens 

betalningsåtaganden som ska kapitaliseras genom metoden. Enligt Fülbier et al (2008) leder 

dock detta tillvägagångssätt till att man blir tvungen att acceptera en inte helt rättvisande bild 

av förändringen på tillgångar och förändringar på det egna kapitalet. För att komma till rätta 

med detta problem tillämpar Fülbier et al (2008) fem kontraktskorgar där de separerar de 

årliga MLP beroende på återstående avtalstid. För att identifiera den leasing som årligen 

upphör antar de att skillnaden mellan två utestående MLP två år i rad utgör den leasing som 

upphör under den första perioden och därför hamnar i den första kontraktskorgen för 

leasingavtalens återstående livstid (MLPt-MLPt+1). Genom att utföra denna räkneoperation 

identifierar vi de annuiteter som skall fördelas i de fem kontraktskorgarna och sedermera 

användas för att nuvärdesberäkna den aktuella skuldförpliktelsen som skall kapitaliseras. 

Detta antagande följer det allmänna antagandet om konstanta leasingavgifter som krävs för att 

kunna tillämpa den konstruktiva kapitaliseringsmetoden. Vidare måste ett antagande om den 

återstående livstiden för de leasingavtal som överstiger 5 år göras enligt Fülbier et al (2008). 

Antagandet som görs är att den femte kontraktskorgen, som består av den leasing som har en 

återstående livstid som överstiger 5 år, uppgår till MLP5 med en återstående livstid av 

5+(MLP5+/MLP5).  

 

3.3.2.2	  Nuvärdesberäkning	  av	  annuiteter	  	  
De framräknade annuiteterna nuvärdesberäknas separat och läggs sedan ihop och summan 

utav dessa utgör den skuld som skall kapitaliseras. I nuvärdesberäkningen lyfter vi in den 

antagna diskonteringsräntan som utgörs av den företagsspecifika diskonteringsräntan för 

pensionsåtaganden och den antagna återstående livstiden för de framtagna annuiteterna för 

leasing åtagandena(NV= annuitet/(1+diskonteringsräntan)^t). Detta för att på så sätt skapa en 

realistisk bild av effekten av en kapitalisering av den operationella leasingen på 

balansräkningen. 

 

3.3.3	  Beräkning	  av	  tillgången	  och	  färdigställande	  av	  effekterna	  på	  balansräkningen	  	  
För att kunna utföra räkneoperationen som krävs för att kapitalisera tillgångssidan av den 

operationella leasingen krävs att vi gör ytterligare antaganden. I enlighet med Imhoff et al 

(1991) har Fülbier et al (2008) valt att göra följande antaganden om förhållandet mellan 

skulden och tillgången: 1) Vid leasingavtalets början är det bokförda värdet för den leasade 
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tillgången lika med värdet av skulden. 2) Vid slutet av leasingavtalet är det bokförda värdet av 

tillgången och skulden lika med noll. 3) Tillgången skrivs av linjärt under dess livstid. 4) 

Leasingskulden och den beräknade räntan beräknas med hjälp av effektivräntemetoden. 5) 

Leasingavgifterna antas vara konstanta över leasingavtalets livstid.  

 

Med hänsyn tagen till tidigare gjorda antaganden om diskonteringsräntan och den totala (TL) 

och återstående livstiden (RL) på leasingavtalen så bestäms förhållandet mellan tillgången 

och skulden enligt Fülbier et al (2008) i likhet med Imhoff et al (1991) genom att tillgångens 

värde utgör en funktion av nuvärdet av MLP (PVTL) vid ingången av leasingavtalet 

(Tillgångens värde = PVTL*RL/TL). Eftersom den nuvarande leasingskulden är lika med 

nuvärdet av MLP över den återstående livstiden av leasingavtalet (PVRL), bestäms 

förhållandet mellan leasingtillgången och motsvarande leasingskuld under hela avtalstiden av: 

(RL/TL) * (PVTL/PVRL), vilket är detsamma som (RL/TL)*((1-(1+i)-TL)/(1-(1+i)-RL)).  

 

Tillgången kommer därmed att under hela leasingavtalets löptid att vara mindre än den 

korresponderande skulden för den operationella leasingen i balansräkningen i enlighet med 

ovan beskrivna förhållandet. Detta leder till att vi måste fördela effekten av denna skillnad 

mellan tillgången och skulden mellan eget kapital, eventuella minoritetsintressen samt justera 

ner uppskjuten skatt. Detta för att balansräkningens båda sidor ska ha lika stor omslutning och 

för att vi ska få en rättvisande bild av hur delkomponenterna i balansräkningen påverkas av en 

kapitalisering av den operationella leasingen. Hur stor andel av minskningen som hänför sig 

till det egna kapitalet respektive minoritetsintresse avgörs av hur ägandet är proportionerat. 

 

3.3.4	  Resultateffekten	  
Justeringen i resultaträkningen genomförs i enlighet med Fülbier et als (2008) 

vidareutveckling av Imhoff et als (1991, 1997) metod för att beräkna förändringen på 

resultaträkningen i och med kapitaliseringen av den operationella leasingen. I 

resultaträkningen minskas rörelseresultatet med kostnader för operationell leasing som löper 

på mer än ett år. Fülbier et al (2008) anser att de redovisade kostnader för den operationella 

leasingen som presenteras i resultaträkningen inte på ett rättvist sätt speglar kostnaderna för 

den operationella leasingen varför de använder ett genomsnitt av de förväntade 

minimileasingavgifterna(MLP) för nästkommande år, genom att räkna fram snittet från två 

årsredovisningar, vilket i vår studie utgörs av åren 2010 och 2011. Vi anser att detta 
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antagande är rimligt och skapar ett mer realistiskt utfall i simuleringen och minskar risken för 

snedvridning av resultaten på grund utav osedvanligt höga kostnader för leasingåtaganden ett 

enskilt år. 

 

Justeringen av avskrivningen av den operationella leasingen baseras på ett genomsnitt av 

nuvärdet av årliga MLP som tillsammans utgör de tillgångar (som beräknats på samma sätt 

som tidigare beskrivits i del 3.3.3) som framtagits för en möjlig kapitalisering i 

balansräkningen för de två åren. Dessa divideras sedan utifrån respektive återstående livstid 

för att vi på så sätt skall kunna kalkylera de årliga avskrivningarna på ett mer realistiskt sätt. 

Vi beräknar sedan den räntejustering som blir på resultaträkningen genom att multiplicera den 

genomsnittliga skulden för 2010 och 2011, som den operationella leasingen medför i och med 

kapitaliseringen, med den företagsspecifika diskonteringsräntan. Detta gör att den totala 

effekten på resultatet efter finansiella poster utgörs av justeringar för kostnader och de 

framräknade avskrivningarna och räntejusteringen. Denna summa multipliceras sedan med 

den effektiva skattesatsen för att bestämma effekten på skattekostnaden i och med 

simuleringen av kapitaliseringen av den operationella leasingen. Därmed är den konstruktiva 

kapitaliseringsmetoden slutförd och eventuell kvarvarande förändring på nettoresultatet 

fördelas mellan minoritetsintressen och företagets ägare. 

 

3.4	  Statistisk	  metod	  
När effekten av en kapitalisering av operationell leasing beräknats genom ovan beskrivna 

metod analyseras detta med hjälp av ett antal statistiska verktyg. För det första måste vi 

säkerställa huruvida den förändring vi ser är statistisk signifikant och inte ett resultat av 

slumpen, för detta använder vi ett t-test. För att ett t-test ska kunna utföras måste urvalet vara 

normalfördelat. Enligt centrala gränsvärdessatsen kan vi anta att ett urval större än 30 

observationer är normalfördelat (Saunders et al, 2012), vilket urvalet i denna uppsats är. Det 

normala förhållandet är att man inte vet huruvida observationerna i urvalet kommer avvika 

uppåt eller neråt från medianen, varför ett tvåsidigt t-test bör göras. Dock kan vi rörande 

nyckeltalet Skuldsättningsgrad, efter förändringen som kapitaliseringen medför, förvänta oss 

att nyckeltalet antingen är oförändrat eller ökar. Detta på grund utav att nyckeltalet inte 

påverkas negativt av en avsaknad av operationell leasing hos det enskilda företaget. Därför 

genomförs för detta nyckeltal ett ensidigt t-test. 
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För att mäta huruvida de undersökta företagens ranking förändras när simuleringen 

genomförts ämnar vi använda Spearmans rangkorrelationstest, som är ett icke-parametriskt 

mått vilket mäter statistiskt beroende mellan två variabler (Körner & Wahlgren, 2006). Detta 

test resulterar i ett värde mellan -1 till +1 där -1 betyder att det råder perfekt negativ 

korrelation mellan variablerna, vilket kan tolkas som att företagen efter undersökningen 

reverserat rangordningen och där +1 betyder att det råder perfekt positiv korrelation, vilket 

tolkas som att rangordningen är precis den samma som innan. Ett värde av 0 betyder att 

variablerna är oberoende av varandra (Saunders et al, 2012). För att förtydliga för läsaren hur 

spridningen i urvalet ser ut kommer vi att avsluta med en sammanställning av histogram och 

boxplot för hela urvalet per nyckeltal samt även branschvisa boxplot per nyckeltal.  

 

3.5	  Validitet	  &	  Reliabilitet	  
Validitet i studien bör anses vara hög då det är relativt enkla samband som vi ämnar 

undersöka för att besvara vår frågeställning och den insamlade data är tillräcklig för att kunna 

besvara studiens syfte. Den information som utgör datainsamlingen kommer från Retriever 

som är en databas för finansiell- och ekonomisk information och utifrån företagens egna 

årsredovisningar, varför denna borde utgöra ett bra och tillförlitligt underlag för att kunna 

mäta det vi faktiskt vill studera (Saunders et al, 2012). Detta utgör studiens inre validitet, där 

det borde vara otvistligt att vi genom att jämföra de data som insamlats kan konstatera att den 

mäter det samband som den är avsedda att mäta statistiskt. Studiens yttre validitet, det vill 

säga generaliserbarheten av våra resultat, bör även de hålla en relativt hög nivå då det trots det 

begränsade bortfallet i studien utifrån empirin går att särskilja mönster i de iakttagna 

förändringarna av företagens nyckeltal som ligger i linje med tidigare forskning och som inte 

signalerar att det gjorda urvalet skulle ha några inneboende brister som skulle omöjliggöra en 

generalisering av resultatet på den större populationen (svenska företag överlag som är 

tvungna att följa internationella redovisningsregler).  

 

Studiens reliabilitet bör vara på godtagbart hög nivå då det steg för steg beskrivs i metoden 

hur vi har behandlat den insamlade informationen som utgör grunden för studien och 

sedermera lett fram till resultatet av studien. Vidare har samtliga relevanta data angetts för att 

på ett tydligt sätt spegla vilka delar som ingått i underlaget. Definitionen av reliabilitet är att 

metoden, det vill säga datainsamlingstekniken och den analytiska proceduren, ska om den 

replikeras producera samma resultat som i den nu genomförda studien (Saunders et al, 2012). 
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Detta borde vara fallet i denna studie då det på ett systematiskt sätt beskrivs hur 

tillvägagångssättet varit i varje del av studien och om någon annan skulle replikera studien 

bör det generera identiska resultat.  
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4	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  HUVUDKRITIKEN	  MOT	  ED/2010/9	  
	  
I detta avsnitt ämnar vi sammanställa huvudkritiken mot ED/2010/9 från de åsiktsbrev vilka 

hänförs till Europa. Vi ämnar sedan använda sammanställningen som ett komplement till 

teoriavsnittet då effekten av förändringen ska analyseras. 

 

Åsikterna som återges i åsiktsbrev vilka skickas till IFRS är inte identiska eller utformade på 

samma sätt i samtliga brev. Detta medför att en sammanställning av åsikterna är föremål för 

tolkning. Som exempel kan anges att uttryck som ”we believe that the standard should be 

consistent regarding estimates required by lessees and lessors” och ”it should be only one 

accounting model for both lessees and lessors” båda tolkats att betyda att det finns kritik mot 

inkonsekvenser i redovisningen för leasinggivare och leasingtagare.  

4.1	  Generell	  åsikt	  angående	  standarden	  
	  

	  
Figur	  1.	  Inställningen	  till	  den	  föreslagna	  standarden	  bland	  åsiktsbreven. 

 

Åsiktsbreven inleds generellt med att avsändaren uttrycker sin positiva inställning till att 

IASB och FASB observerat behovet av en förändring av standarden för leasing. Dock följs 

ofta ett uttalande av den karaktären av ett önskemål om att just det förslaget till ändring som 

framlagts ej borde fastställas. Utav de 78 åsiktsbrev som undersökts i denna studie uttryckte 

96% (75st) önskan om att förslaget ej borde godtas som en ny standard, endast 4% (3st) 

uttryckte åsikten att standarden borde införas. Två av dessa angav vissa kriterier för att 

4%	  

96%	  

Bör	  standarden	  införas?	  

Ja	  

Nej	  
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standarden skulle införas, så som att företag erbjöds en lång övergångsperiod innan 

standarden implementeras helt. 

 

4.2	  Huvudkritiken	  mot	  ED/2010/9	  
	  

	  
Figur	  2.	  Sammanställning	  av	  den	  huvudkritik	  som	  angavs	  i	  de	  åsiktsbrev	  som	  undersökts.	  
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Av de åsiktsbrev vi undersökt uttryckte 56st (dryga 70%) oro för att implementeringen av det 

nya sättet att redovisa skulle vara för kostsamt för företagen, till exempel genom ökade 

administrationskostnader. Vidare ansåg 42st (54%) att denna nya standard inte kommer att 

öka värdet på den finansiella informationen för de primära användarna, vilket är syftet med 

införandet av en ny standard. Vissa avsändare uttryckte denna åsikt utan motivering, medan 

de som motiverade åsikten ofta angav att den betydande bedömning som krävs för att 

fastställa framtida villkorade hyresavgifter underminerar nyttan av informationen. Ytterligare 

kritik angående innehållet i den föreslagna standarden gäller uppfattningen att optioner att 

förnya ett leasingkontrakt inte borde inkluderas när summan som ska redovisas som skuld ska 

beräknas, något vilket 29st (37%) av respondenterna angav. 27st (35%) respondenter ansåg att 

nuvarande standard är tillräcklig. Utav respondenterna angav 22st (28%) att de upplevde 

distinktionen mellan leasing- och servicekontrakt som anges i förslaget som oklar, vilket 

uppgavs kunna leda till problem vid tolkning av vad som ska komma att omfattas av förslaget. 

Ett lika stort antal angav att de upplevde inkonsekvenser i redovisningen för leasinggivare och 

leasingtagare som problem med förslaget till ny standard. 18st (23%) uppgav att definitionen 

av leasingperiod är olämplig vilket kan skapa problem vid uppskattningen av hur mycket 

leasing som ska kapitaliseras. 16st (20%) respondenter ansåg att villkorade hyresavtal, till 

exempel avtal där den framtida avgiften för leasing är kopplad till framtida omsättning, inte 

uppfyller definitionen av en skuld. Vidare anser 15st (19%) av respondenterna att kortfristiga 

leasingavtal bör exkluderas helt, många ansåg att den modell som föreslagits för kortfristig 

leasing inte riktigt är en förenkling. 14st (18%) respondenter ansåg att den föreslagna 

standarden brister i överenstämmelse med andra standarder, eller att standarden inte följer det 

konceptuella ramverket, vilket var den vanligaste åsikten. Till sist ansåg ett fåtal, 8st (10%), 

att leasing och hur detta redovisas bör vara kontraktsbaserad. 
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5	  RESULTAT	  

I	  detta	  avsnitt	  ämnar	  vi	  sammanställa	  resultaten	  av	  den	  empiriska	  undersökning	  som	  

genomförts	  i	  studien.	  

5.1	  Effekten	  på	  Skuldsättningsgraden	  
Förändringen av skuldsättningsgraden varierar i urvalet mellan 0,013 % till 357,39 %. I 

genomsnitt förändras företagens skuldsättningsgrad med 16,885 % medan medianen för 

urvalet är 4,65 %. Fyra företag har en procentuell förändring av skuldsättningsgraden som 

överstiger 70 % varför skillnaden mellan medianen och medelvärdet blir så stor. Dessa är 

ABB, Axfood, Hennes & Mauritz och MTG. 

 

	  
Figur	  3.	  Fördelning	  av	  förändringen	  av	  Skuldsättningsgraden. 

 

ABB, Axfood, Hennes & Mauritz, MTG och Tele2 definieras som avlägsna uteliggare då de 

hamnar mer än tre kvartilavstånd från den tredje kvartilen. Ratos definieras som en uteliggare 

då dem befinner sig över 1,5 kvartilavstånd från den tredje kvartilen men mindre än tre 

kvartilavstånd från denna. Lådans längd motsvaras av kvartilavståndet, d.v.s. avståndet 

mellan den första- och den tredjekvartilen och innehåller 50% av observationerna i urvalet. 

Dessa rör sig i intervallet 1,84 % till 7,29 %. 
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Figur	  4.	  Lådagram	  som	  illustrerar	  hur	  förändringen	  på	  Skuldsättningsgraden	  fördelas. 

 

5.1.1	  T-‐test	  
Tabell 1 visar resultatet av t-testet för hela urvalet. T-testet visar att förändringen av 

skuldsättningsgraden är statistiskt signifikant på 95 % nivå. Nollhypotesen kan därmed 

förkastas. Skuldsättningsgraden före kapitaliseringen är därmed inte lika med eller större än 

den justerade skuldsättningsgraden för företagen i urvalet. Om vi eliminerar extremvärdena i 

urvalet så ökar signifikansnivån för förändringen av nyckeltalet till 99,9 %. 

 

	  
Tabell	  5.	  Resultat	  från	  t-‐test	  för	  förändringen	  av	  Skuldsättningsgraden. 
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5.1.2	  Spearman’s	  rankkorrelation	  
Spearman’s rangkorrelationstest visar på ett signifikant samband mellan skuldsättningsgraden 

före och efter kapitaliseringen av den operationella leasingen. Företagen i urvalet är i stor 

utsträckning rangordnade innebörders på samma sätt före och efter justeringen av nyckeltalet.  

	  
Tabell	  6.	  Resultaten	  av	  Spearman	  för	  Skuldsättningsgraden. 
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5.1.3	  Effekten	  på	  Skuldsättningsgrad	  uppdelat	  på	  bransch	  
I Lådagramet nedan separeras förändringen av skuldsättningsgraden branschvis för att 

illustrera skillnader dem emellan. Detaljhandeln har en större spridning vad gäller 

förändringen av skuldsättningsgraden än övriga branscher vilket kan utläsas av diagrammet. 

ABB, Hennes & Mauritz, Tele2 och Ratos utgör avlägsna uteliggare för sina respektive 

branscher. Latour utgör en mild uteliggare inom finansbranschen. 

	  
Figur	  5.	  Förändringen	  av	  Skuldsättningsgraden	  fördelat	  på	  bransch. 
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5.2	  Effekten	  på	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital	  
Förändringen av räntabilitet på totaltkapital (RT) varierar i urvalet mellan 3,57 % till - 

38,01%. I genomsnitt förändras företagens RT med – 2,0344 % medan medianen för urvalet är 

– 0,34 %. Fyra företag har en procentuell förändring av RT som överstiger 10 % varför 

skillnaden mellan medianen och medelvärdet blir så stor. Dessa är ABB, Axfood, Hennes & 

Mauritz och MTG. 

	  
Figur	  6.	  Fördelning	  av	  förändringen	  av	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital.	  

 

ABB, Axfood, Hennes & Mauritz, MTG, Oriflame och Tele2 definieras som avlägsna 

uteliggare samt i de två sista fallen som uteliggare med det gemensamt att de samtliga haft en 

minskad RT efter kapitaliseringen av den operationella leasingen. SAAB och SEB definieras 

som uteliggare med det gemensamt att dem har en ökat RT efter förändringen. Den första 

kvartilen är 0,03 % och den tredje kvartilen är – 1,35 %, vilket gör att 50 % av 

observationerna i urvalet befinner sig inom detta intervall. 
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Figur	  7.	  Lådagram	  som	  illustrerar	  hur	  förändringen	  på	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital	  fördelas. 

 

5.2.1	  T-‐test	  	  
Tabell 2 visar resultatet av t-testet för hela urvalet. T-testet visar att förändringen av RT är 

statistiskt signifikant på 90 % nivå. Nollhypotesen kan därmed förkastas på denna 

signifikansnivå. RT före kapitaliseringen är därmed inte lika med eller större än vad den 

justerade är för företagen i urvalet. Om vi eliminerar extremvärdena i urvalet så ökar 

signifikansnivån för förändringen av nyckeltalet till 99 %. 

 

	  
Tabell	  7.	  Resultat	  från	  t-‐test	  för	  förändringen	  av	  Räntabiliteten	  på	  totaltkapital. 
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5.2.2	  Spearman’s	  rankkorrelation	  
Spearman’s rangkorrelationstest visar på ett signifikant samband mellan RT före och efter 

kapitaliseringen av den operationella leasingen. Företagen i urvalet är i stor utsträckning 

rangordnade innebörders på samma sätt före och efter justeringen av nyckeltalet.  

	  
Tabell	  8.	  Resultaten	  av	  Spearman	  för	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital. 
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5.2.3	  Effekten	  på	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital	  uppdelat	  på	  bransch	  
I Lådagramet nedan separeras förändringen av RT branschvis för att illustrera skillnader dem 

emellan. Detaljhandeln har en större spridning vad gäller förändringen av RT än övriga 

branscher vilket kan utläsas av diagrammet. ABB, Ratos, SSAB och SAAB utgör avlägsna 

uteliggare samt att SEB och Stora Enso utgör uteliggare för sina respektive branscher. 

 

	  
Figur	  8.	  Förändringen	  av	  Räntabilitet	  på	  totaltkapital	  fördelat	  på	  bransch. 
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5.3	  Effekten	  på	  Vinst	  per	  aktie	  	  	  
Förändringen av vinst per aktie (V/A) varierar i urvalet mellan – 0,064 % till 1,431 %. I 

genomsnitt förändras företagens V/A med 0,208 % medan medianen för urvalet är 0,111 %. 

Inget företag har en procentuell förändring av V/A som överstiger 1,5 % varför skillnaden 

mellan medianen och medelvärdet blir marginell.  

 

 
Figur	  9.	  Fördelning	  av	  förändringen	  av	  Vinst	  per	  aktie. 

 

Axfood, MTG, SEB, ABB och Hakon Invest definieras som avlägsna uteliggare samt i de två 

sista fallen som uteliggare med det gemensamt att de samtliga haft en procentuell ökning av 

V/A efter kapitaliseringen av den operationella leasingen om än inte i någon större 

omfattning. Den första kvartilen är 0,06 % och den tredje kvartilen är 0,23 %, vilket gör att 50 

% av observationerna i urvalet befinner sig inom detta intervall. 
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Figur	  10.	  Lådagram	  som	  illustrerar	  hur	  förändringen	  på	  Vinst	  per	  aktie	  fördelas. 

 

5.3.1	  T-‐test	  
Tabell 3 visar resultatet av t-testet för hela urvalet. T-testet visar att förändringen av V/A är 

statistiskt signifikant på 99 % nivå. Nollhypotesen kan därmed förkastas. V/A för företagen i 

urvalet före kapitaliseringen är därmed inte lika med eller större än den justerade vinsten per 

aktie för dessa.  

	  
Tabell	  9.	  Resultat	  från	  t-‐test	  för	  förändringen	  av	  Vinst	  per	  aktie. 
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5.3.2	  Spearman’s	  rankkorrelation	  
Spearman’s rangkorrelations test visar på ett signifikant samband mellan V/A före och efter 

kapitaliseringen av den operationella leasingen. Företagen i urvalet är rangordnade 

innebörders på exakt samma sätt före och efter justeringen av nyckeltalet, det vill säga 

korrelationen före och efter är 1, perfekt positiv korrelation.  

	  
Tabell	  10.	  Resultat	  av	  Spearman	  för	  Vinst	  per	  aktie. 
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5.3.3	  Effekten	  på	  Vinst	  per	  aktie	  uppdelat	  på	  bransch	  
I Lådagramet nedan separeras förändringen av V/A branschvis för att illustrera skillnader dem 

emellan. Detaljhandeln har en större spridning vad gäller förändringen av V/A än övriga 

branscher vilket kan utläsas av diagrammet. ABB, MTG och Lundin mining utgör uteliggare 

samt att SEB utgör en avlägsen uteliggare för sina respektive branscher. 

 

 
Figur	  11.	  Förändringen	  av	  Vinst	  per	  aktie	  fördelat	  på	  bransch. 
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5.4	  Effekten	  på	  P/E	  tal	  
Förändringen av P/E talen varierar i urvalet mellan – 1,441 % till 0,06 %. I genomsnitt 

förändras företagens P/E tal med 0,2064 % medan medianen för urvalet är - 0,11 %. Inget 

företag har en procentuell förändring av P/E talet som överstiger - 1,5 % varför skillnaden 

mellan medianen och medelvärdet blir marginell.  

	  
Figur	  12.	  Fördelning	  av	  förändringen	  av	  P/E	  tal. 

 

Axfood, MTG, SEB, ABB och Hakon Invest definieras som avlägsna uteliggare samt i de två 

sista fallen som uteliggare med det gemensamt att de samtliga haft en procentuell minskning 

av P/E talet efter kapitaliseringen av den operationella leasingen om än inte i någon större 

omfattning. Den första kvartilen är - 0,06 % och den tredje kvartilen är - 0,23 %, vilket gör att 

50 % av observationerna i urvalet befinner sig inom detta intervall. 
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Figur	  13.	  Lådagram	  som	  illustrerar	  hur	  förändringen	  på	  P/E	  tal	  fördelas. 

 

5.4.1	  T-‐test	  
Tabell 4 visar resultatet av t-testet för hela urvalet. T-testet visar att förändringen av P/E talen 

är statistiskt signifikant på 99 % nivå. Nollhypotesen kan därmed förkastas. P/E talen före 

kapitaliseringen är därmed inte lika med eller större än de justerade P/E talen för urvalet.  

 

	  
Tabell	  11.	  Resultat	  från	  t-‐test	  för	  förändringen	  av	  P/E	  tal. 
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5.4.2	  Spearman’s	  rankkorrelation	  
Spearman’s rangkorrelationstest visar på ett signifikant samband mellan P/E talen före och 

efter kapitaliseringen av den operationella leasingen. Företagen i urvalet är rangordnade 

innebörders på exakt samma sätt före och efter justeringen av nyckeltalet, det vill säga 

korrelationen före och efter är 1, perfekt positiv korrelation.  

	  
Tabell	  12.	  Resultat	  för	  Spearman	  för	  P/E	  tal.	  
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5.4.3	  Effekten	  på	  P/E	  tal	  uppdelat	  på	  bransch	  
I Lådagramet nedan separeras förändringen av P/E tal branschvis för att illustrera skillnader 

dem emellan. Detaljhandeln har en större spridning vad gäller förändringen av P/E talet än 

övriga branscher vilket kan utläsas av diagrammet. ABB, MTG och Lundin mining utgör 

uteliggare samt att SEB utgör en avlägsen uteliggare för sina respektive branscher. 

 

	  
Figur	  14.	  Förändringen	  av	  P/E	  tal	  fördelat	  på	  bransch. 
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6	  ANALYS	  
	  
I detta avsnitt ämnar vi föra en diskussion kring de resultat som framkommit i studien, vad de 

beror på, om skillnader mellan branscher och vilka implikationer detta kan få. Vi kommer 

vidare analysera de resultat vi visat jämfört med tidigare forskning beskriven i avsnitt 2.6 för 

att diskutera eventuella likheter och skillnader. Avslutningsvis ämnar vi föra en diskussion 

kring de resultat vi fått och ställa den förändring som påvisats i relation till den kritik som 

framkommit mot den föreslagna standarden. 

 

6.1	  Förändringen	  i	  nyckeltal 

Resultaten visar en förändring i samtliga av de nyckeltal vilka undersökts i studien. Generellt 

visas en ökning av skuldsättningsgraden över hela populationen med 16,88% i genomsnitt. 

Resultatet innehåller dock fem extremvärden vilka förstärker denna förändring, elimineras 

dessa fem extremvärden erhålls en genomsnittlig ökning av skuldsättningsgraden med 4,47 % 

(vilket är i linje med medianen för urvalet vilken är 4,6 %). Skuldsättningsgraden är det 

nyckeltal som i störst utsträckning påverkas i denna studie. Att en kapitalisering av 

operationell leasing får så stor effekt på skuldsättningsgraden beror på att detta nyckeltal 

endast tar hänsyn till hur företagets skulder förhåller sig till det egna kapitalet, nyckeltalet tar 

inte hänsyn till den tillgång som uppkommer i och med ett eventuellt införande av ED/2010/9. 
 

Resultaten visar på att en kapitalisering av operationell leasing skulle öka 

skuldsättningsgraden i samtliga de branscher vilka återfinns på OMX Stockholm, dock 

kommer detaljhandeln att påverkas i störst utsträckning, varefter industri samt teknik och 

kommunikation påverkas i något sånär lika stor utsträckning. Resultaten pekar på en hög 

användning av operationell leasing som finansieringstrategi och att fenomenet ”off-balance-

sheet accounting” förekommer i hög utsträckning i dessa branscher. En stor ökning i detta 

nyckeltal till följd av en kapitalisering av operationell leasing kan få konsekvenser för det 

enskilda företaget vad gäller deras möjligheter att erhålla nya krediter och annan extern 

finansiering. Detta då ökning av nyckeltalet visar på en försämring av företagets finansiella 

ställning. Implementerandet av den föreslagna standarden skulle också i enskilda fall kunna 

leda till att vissa företag bryter mot uppställda lånevillkor, i och med att kapitalstrukturen 

försämras så markant när samtliga leasingåtaganden kapitaliseras. För extremvärdena i 

studien ökar skuldsättningsgraden till exempel med över 50 % vilket potentiellt skulle kunna 
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leda till att dessa företag riskerar att deras befintliga krediter sägs upp eller fördyras om inte 

kreditgivarna i dagsläget redan beaktat operationella leasingåtaganden fullt ut. 

 

Även räntabilitet på totalt kapital (RT) innehåller extremvärden, vilka påverkar resultatet som i 

den här studien visar en minskning i RT med -2,3 % i genomsnitt. Resultaten av förändring i 

RT visar på fyra extremvärden, vilka är samma företag som utgör extremvärden i förändring i 

skuldsättningsgrad, det företag som utgör extremvärde i förändring i skuldsättningsgrad men 

ej i RT är Tele2. RT mäter hur mycket tillgångar som krävs för att generera det rörelseresultat 

som företaget visar och hur RT påverkas av en kapitalisering av operationell leasing beror på 

hur stor andel operationell leasing är av den totala finansieringen. Att skuldsättningsgraden 

generellt ökar så pass mycket mer än RT minskar beror på att den skuld som uppstår är större i 

relation till företagens totala skuld innan kapitalisering, än vad den tillgång som uppkommer i 

relation till de totala tillgångarna är. Även det faktum att det egna kapitalet genom den 

applicerade metoden för att kapitalisera leasingen reduceras för att balansräkningens båda 

sidor ska balanseras bidrar till en större ökning av skuldsättningsgraden än RT. 
 

Vidare är det viktigt att poängtera att den förändring som påvisas i RT inte indikerar en 

försämring av företagens effektivitet, utan snarare visar på en överskattning av densamma 

innan operationell leasing kapitaliserats. Detta betyder att den iakttagna förändringen av 

nyckeltalet kan tolkas som att den föreslagna standarden ökar jämförbarheten företagen 

emellan. Just detta nyckeltal används för att jämföra företag över olika branscher eller inom 

samma bransch. Om detta resultat faktiskt visar på att företag tidigare varit överskattade vad 

gäller förmågan att generera avkastning genom användning av tillgångar kan en kapitalisering 

av operationell leasing möjligtvis leda till en ökning av värdet på den finansiella 

informationen och användbarheten av densamma, i enlighet med syftet med ED/2010/9. Dock 

visade det sig i studien att den interna rankingen i urvalet var i princip oförändrad varför det 

går att diskutera hur relevant den marginella ökningen av jämförbarheten verkligen är för 

beslutsfattande. Vidare råder det delade meningar inom tidigare forskning om huruvida 

företagens intressenter redan i dagsläget beaktar operationell leasing i noterna varför det är 

svårt att utifrån denna studie dra någon definitiv slutsats om huruvida detta faktiskt ökar 

värdet på den finansiella informationen. 
 

Den förändring vi iakttar i dessa två nyckeltal kan även komma att påverka beteendet hos 

företagsledningen i de undersökta företagen. Detta i ett försök att mildra den effekt som 
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kapitaliseringen av den operationella leasingen får på de finansiella nyckeltalen vilka ligger 

till grund för de primära användarnas bedömning, nämligen investerare, ratinginstitut och 

analytiker. Beteendet kan även komma att förändras på grund utav att dessa nyckeltal kan 

utgöra variabler i de incitamentprogram som företagsledningens ersättningar baseras på. Den 

största risken är att företagsledningen kan komma att försöka utnyttja de svagheter vilka 

identifierats i ED/2010/9 genom att till exempel försöka formulera leasingavtal med otydliga 

förlängningsoptioner samt att vid värdering av variabla hyror som ska kapitaliseras tillämpa 

en alltför restriktiv värdering av dessa för att på så sätt minska den påvisade effekten på dessa 

två nyckeltal. Vad gäller förändringen i RT finns det risk för att kortsiktigt agerande från 

företagsledningen för att öka rörelseresultatet, till exempel genom att sälja tillgångar, kan 

komma att påverka den framtida utvecklingen av företaget negativt. 

 

Nyckeltalen vinst per aktie (V/A) och P/E visar i studien båda enbart på en marginell 

förändring i och med kapitaliseringen, både vad gäller i genomsnitt för hela populationen men 

även för respektive företag i urvalet. Resultaten innehåller här inga extremvärden och visar på 

en genomsnittlig ökning respektive minskning med 0,21 % för V/A respektive P/E. 

Förklaringen till den låga förändringen av dessa nyckeltal är att förändringen i rörelseresultat 

(EBIT) i och med kapitaliseringen av den operationella leasingen belastar resultaträkningen 

med en räntekostnad som är i stort sett ekvivalent med den tidigare kostnaden för 

leasingåtaganden som dessa redovisas i dagsläget. Därför blir effekten på nettoresultatet 

marginell. Här bidrar alltså den föreslagna standarden troligtvis inte i någon större 

utsträckning till en ökad jämförbarhet mellan företag då effekten av den operationella 

leasingen redan i dagsläget speglas genom den kostnad som går på resultatet. Därför 

genereras inte någon större förändring på de nyckeltal som används för att bedöma ett 

företags lönsamhet och som ligger till grund för värdering. På grund av denna låga förändring 

i lönsamhetsnyckeltal bör detta inte leda till någon förändring i beteende likt den beskriven 

för nyckeltalen skuldsättningsgrad och RT. Dock kan en förändring i till exempel 

skuldsättningsgraden påverka ett företags rating eller förmåga till att locka investerare, vilket 

kan försvåra till exempel expansion, vilket kan påverka ett företags värderingsmultiplar 

indirekt genom minskad optimism rörande företagets framtid. 
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6.2	  Resultaten	  av	  studien	  jämfört	  med	  tidigare	  forskningsresultat 

Resultaten av den genomförda studien ligger i linje med med tidigare forskningsresultat, men 

på grund utav skillnader i urval och i den metod som använts för att kapitalisera operationell 

leasing uppstår vissa skillnader i resultaten. För det första kan nämnas att Imhoff et al (1991) 

genomförde undersökningen baserat på ett urval i vilket enbart företag med en hög andel 

operationell leasing i förhållande till den totala finansieringen ingick. Deras urval kan således 

inte anses som normalfördelat och det är därför inte möjligt att direkt jämföra med resultaten i 

denna studie. Vissa paralleller mellan Imhoff et al (1991) och denna studies resultat kan dock 

dras när det rör sig om de branscher som av tidigare forskning identifierats som intensiva 

användare av operationell leasing. Utifrån resultaten av denna studie går det att utläsa att 

skuldsättningsgraden i genomsnitt ökar med 65 % för detaljhandelsbranschen, vilket inte helt 

överensstämmer med resultaten i studien genomförd av Imhoff et al (1991) men ändock är 

närmare än genomsnittet för alla branscher. Detta visar att även i en svensk kontext så väljer 

företagen inom vissa branscher i högre utsträckning än andra att finansiera sina tillgångar 

genom användandet av leasing. Därför bör det vara av större intresse för de primära 

användarna, mer specifikt för analytiker och investerare som riktar sitt fokus mot denna grupp 

av företag, att jämförbarheten företagen emellan optimeras för att underbygga korrekta beslut 

och rekommendationer. Därför skulle den föreslagna standarden här potentiellt kunna bidra 

med ökad jämförbarhet då det inom dessa branscher även finns en stor spridning i hur utbrett 

användandet av operationell leasing är. 

 

Denna studie genomfördes till stor del baserat på den metod som utvecklats av Fülbier et al 

(2008), varför vi initialt antog att våra resultat borde ligga i linje med de resultat Fülbier et al 

(2008) erhöll i deras studie av kapitalsieringen av operationell leasing. Fülbier et al (2008) 

specificerar inte uttryckligen vilka företag som ingår i urvalet men anger att det baseras på de 

tre största tyska index, DAX30, MDAX och SDAX, varför även urvalet bör anses snarlikt det 

i denna uppsats. Metoden för att bestämma den implicita räntan är lika i denna uppsats som 

för Fülbier et al (2008). Att metoden och urvalet är snarlika går att utläsa från resultaten av de 

båda studierna vilka överensstämmer bra. Det något högre resultatet i förändring i 

skuldsättningsgrad kan bero på vissa skillnader i hur de största företagen i de olika ländernas 

största index ser ut och vilken bransch de tillhör. Branswijck et al (2011) identifierar även viss 
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skillnad mellan länder i sin undersökning och det är möjligt att den skillnad som råder mellan 

svensk och tysk redovisningssed kan ge upphov till viss skillnad i resultaten. 

 

	  
Tabell	  13.	  Jämförelse	  av	  resultaten	  med	  tidigare	  forskning	  
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6.3	  Effekt	  och	  kritik 

En del av kritiken som riktats mot förslaget till ny standard rör den form av subjektivitet som 

behövs för att beräkna hur stor skuld som bör kapitaliseras. I dess nuvarande form ingår 

förnyelseoptioner i det som ska tas upp som en skuld och en tillgång. Vidare anses villkorad 

hyra som en skuld och även denna framtida kostnad ska uppskattas för att tas upp på 

balansräkningen. Den kritik som riktats mot den breda definitionen av vad som bör klassas 

som skuld i den föreslagna standarden är omfattande. Ett vanligt fel som påtalats i 

åsiktsbreven är till exempel att förnyelseoptioner ingår i vad som bör kapitaliserats. Utifrån de 

resultat som påvisats i denna studie kan det konstateras att de nyckeltal vilka hänförs till 

strukturen på ett företags balansräkning samt dess kostnadsstruktur påverkas i stor 

utsträckning, speciellt för företag verksamma inom detaljhandel- och industribranschen. 

Problemet som dessa två påtalade svagheter kan medföra är att svårbedömda framtida 

utgifter, vilka kan komma att till stor del baseras på subjektiv uppskattning, får en stor effekt 

på ett företags skuldsättningsgrad och räntabilitet på totalt kapital. Nyckeltalen kan därför 

komma att bli missvisande på grund utav att uppskattningarna som ingår i kapitalisering av 

den operationella leasingen, vilka nyckeltalen baseras på, innehåller en hög grad av 

subjektivitet. Därigenom skulle den föreslagna standarden i sin nuvarande utformning 

tvärtemot syftet kunna leda till en minskad jämförbarhet på grund utav att den introducerar 

mer subjektivitet inom redovisningen. I relation till operationell leasing så kan denna kritik 

vara mer befogad och problematiskt än i relation till finansiell leasing där man redan i 

dagsläget har detta förfarande, varför kritiken mot den föreslagna standarden bör tas på allvar. 

Detta på grund utav att tanken med leasingen i det tidigare fallet inte är att företaget ämnar 

nyttja tillgången under hela dess livstid, varför en kapitalisering av dessa variabler potentiellt 

skulle kunna generera en missvisande bild av företagets finansiella risker och åtaganden i 

större utsträckning än i fallet med finansiell leasing då företagets intentioner är att nyttja 

tillgången under hela dess ekonomiska livstid. 

 

Förutom risken för missvisande uppskattningar kan subjektiviteten som tillåts, och den 

förändring i nyckeltal vi iakttagit i relation till den kritik som framkommit mot standarden 

rörande svagheter, öppna för opportunistiskt beteende. Bland annat utrycker forskare oro mot 

det undantag som ges i standarden, vilket kan öppna för ett försök till om-klassificering av 

leasingavtal för att dessa ska omfattas av undantaget. Vidare uttrycktes det i 37 % av 

åsiktsbreven oro över hur förnyelseoptioner behandlas i den nuvarande utformningen av 

förslaget på ny standard. Dessa ansåg att förnyelseoptioner inte borde ingå i vad som ska 
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kapitaliseras, men där går tidigare forskning åt motsatt håll och anger att för att minska 

möjligheten till opportunistiskt beteende borde alla förnyelseoptioner ingå i beräkningen. 

Detta tyder på att båda parter uttrycker oro över möjlighet till opportunistiskt beteende i den 

föreslagna standarden men väljer två olika vägar för att minimera risken för detta. Kritiken 

kan vara befogad då det enligt resultaten i denna studie visat sig att skuldsättningsgraden och 

RT påverkas i så stor utsträckning och om incitamenten finns närvarande finns risken att det 

handlingsutrymme som ges missbrukas. Huruvida förnyelseoptioner bör inkluderas eller 

exkluderas helt är ett beslut för IASB och FASB. 

 

Enligt den undersökning av åsiktsbrev som genomförts i studien angav majoriteten att 

nuvarande standarden var otillräcklig och välkomnade en ändring av denna, dock ansågs det i 

35 % av åsiktsbreven att den nuvarande standarden är att föredra framför den föreslagna i den 

utformning som den har i dagsläget. Detta underbyggs även av att den nuvarande 

utformningen av ED/2010/9 avisas av 96 % av åsiktsbreven som otillräcklig för att på ett 

tillfredsställande sätt åtgärda de brister som nuvarande standard dras med. Åsikten är alltså att 

det skulle vara fel att ersätta den nuvarande standarden med en ny som dras med samma eller 

liknande brister. Enligt denna undersökning ändrades inte de nyckeltal vilka hänförs till 

lönsamhet eller ett företags värdering nämnvärt, vilket indikerar att införandet av ED/2010/9 

inte skulle påverka företagen negativt utifrån denna aspekt. Däremot påverkas 

Skuldsättningsgraden och RT i stor utsträckning för vissa branscher vilket kan få negativa 

effekter för de företag som påverkas. 

 

Resultaten av studien kan tyda på att jämförbarheten för den finansiella informationen faktiskt 

ökar då en kapitalisering av operationell leasing endast påverkar de nyckeltal som hänförs till 

företagens kostnadsstruktur och strukturen på balansräkningen medan lönsamheten i stort sett 

förblir oförändrad, likaså värderingsmultiplar. Dock tyder en enighet i kritiken vilken förts 

mot ED/2010/9 på att förslaget måste förbättras, dels för att underlätta sammanställningen av 

finansiell information för att komma tillrätta med den största kritiken mot standarden, 

nämligen den om komplexiteten och dess inverkan på kostnaden för att sammanställa 

informationen. Vidare måste förslaget förbättras för att minska risken för felaktigheter i 

informationen på grund av svårigheter i att bedöma framtida leasingkostnader och för att 

minimera risken för opportunistiskt beteende. 
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Ytterligare kritik som riktats mot standarden rör vissa formuleringar eller otydligheter, det vill 

säga vad som utgör en tillgång och därmed skuld och den otydliga gränsen mellan service- 

och leasingkontrakt. Risken med otydligheter av detta slag är att det kan skada jämförbarheten 

och användbarheten av den finansiella informationen om förslaget innefattar vad som ej 

definieras som skuld och därmed går emot det konceptuella ramverket.  Föreställningsramen 

identifierar grundkvaliteter vilka finansiell information skall innehålla, nämligen att den ska 

vara relevant och korrekt, utöver att den ska vara aktuell, begriplig, verifierbar och jämförbar. 

Syftet med ett förslag till ny standard angående leasing är att förstärka dessa kvaliteter. Dock 

måste frågan ställas om huruvida den ovan nämnda kritiken om subjektivitet och komplexitet 

tillsammans med otydligheter rörande omfattningen av standarden inte riskerar att försämra 

dessa egenskaper vilka identifieras som grundläggande för finansiell information. Det kan 

vara relevant att föra en diskussion om huruvida den potentiellt ökande jämförbarheten 

överväger den ökade risken för irrelevant och inkorrekt information. 
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7	  SLUTSATS	  
	  
I detta avsnitt avslutar vi uppsatsen med att besvara den frågeställning som presenterades i 

den inledande delen. Vi kommer även att identifiera begränsningar för de resultat som vi 

erhållit utifrån den valda metoden och det urval vi gjort. Till sist kommer vi utifrån 

uppsatsens resultat redogöra för förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

7.1	  Studiens	  resultat	  

Den frågeställning som presenterades efter den inledande redogörelsen för bakgrunden till 

ämnet i inledningen var vad blir effekten på svenska företags balans- och resultaträkning, och 

i förlängningen finansiella nyckeltal, om den föreslagna standarden för leasing införs? 

Resultaten av studien visar att hur företag påverkas varierar kraftigt, för det första går det att 

urskönja en skillnad i hur olika branscher påverkas, speciellt vad gäller skuldsättningsgrad 

men även vad gäller räntabilitet på totalt kapital (RT). Dessa resultat tyder på att 

användningen av operationell leasing som finansieringsform och fenomenet ”off-balance-

sheet accounting” är relativt utspritt men förekommer i störst omfattning inom branscherna 

detaljhandel, industri och teknik och kommunikation, vilka ser en ökning i skuldsättningsgrad 

med i snitt 65%, 9,19% och 10,33% respektive. Denna signifikanta ökning av 

skuldsättningsgraden indikerar en försämring av den finansiella ställningen och kan försvåra 

möjligheten till finansiering och kreditgivning. Dessa branscher ser också den största 

försämringen i RT, där återigen detaljhandelsbranschen påverkas mest (-9,72 %) följt av 

teknik och kommunikation (-1,59 %) och industri (-1,21 %). För det andra går det att urskönja 

en stor skillnad i hur företag påverkas också inom branscher. Vad gäller RT kan förändringen 

därmed medföra att företag med stor andel operationell leasing, till exempel H&M, framstår 

som mindre effektiva jämte konkurrenter med mindre andel operationell leasing. 

 

Lönsamhetsmått och värderingsmultiplar vilka hänförs till förändringar på företagets 

resultaträkning påverkas i mycket liten utsträckning. Resultaten visar därför att en 

kapitalisering av operationell leasing inte kommer att påverka hur lönsamt ett företag bedöms 

vara eller dess värdering, ceteris paribus.  

 

Den tidigare forskning med vilken en jämförelse av resultat är mest relevant är artikeln 

författad av Fülbier et al (2008), detta eftersom studierna är likvärdiga vad gäller metodval 

och det undersökta urvalet. Detta återspeglas i resultaten då de är i stort sett lika, en viss 
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avvikelse i förändring i skuldsättningsgrad går att utläsa. Det är dock möjligt att denna 

avvikelse egentligen är nedtonad då den företagsspecifika diskonteringsränta Fülbier et al 

(2008) använde generellt kan ha varit högre än den som använts i denna studie, då 

undersökningen av Fülbier et al (2008) ägde rum strax innan finanskrisen och denna 

undersökning äger rum i en tid av lågräntepolitik. En generellt lägre ränta i denna studie leder 

till en större ökning av skuldsättningsgraden än om en högre ränta använts. Detta kan tyda på 

att svenska företag använder operationell leasing som finansieringsform i lägre utsträckning 

än tyska företag. 

 

Mycket av den huvudkritik vilken framkommit i de undersökta åsiktsbreven berör ovan 

nämnda faktum att resultaten av en kapitalisering kan variera beroende på underliggande 

antaganden. Dessa antaganden kan röra just vald diskonteringsränta men även antagande 

rörande bestämmandet av leasingperiod och beräkning av rörliga hyresbetalningar kan 

påverka den summa företagens leasingåtaganden ger upphov till då dessa ska kapitaliseras. 

Vidare uttrycks oro för formuleringar i standarden vilka kan öppna för opportunistiskt 

beteende, vilket kan motverka syftet med standarden. Bland annat nämndes den otydliga 

gränsen mellan service- och leasingkontrakt som problematisk. De resultat vi visat kan leda 

till försök att utnyttja dessa svagheter i standardförslaget, varför nyttan av att införa 

ED/2010/9 i dess nuvarande form kan komma att understiga den kostnad vilken påförs 

företagen. Samtidigt bör det betonas att implikationerna av ett införande av den föreslagna 

standarden inte ska överskattas. På grund utav den begränsade effekten på lönsamhets- och 

värderingsmått så skulle förslaget även om det infördes, troligtvis ha en begränsad betydelse 

för möjligheten att göra relevanta jämförelser. Med det sagt så är det inte uteslutet att den 

föreslagna standarden i rådande utformning dock skulle kunna bidra med en förbättring 

relativt den nuvarande standarden. Men frågan är om sagda förbättring i praktiken väger upp 

de ökade kostnaderna som standarden skulle medföra eller om det bara skulle bidra med att 

göra redovisningsstandarder och ramverk mer kompatibla på ett formellt plan. 

 

7.2	  Studiens	  begränsningar	  

Avslutningsvis kan nämnas att resultaten i denna studie begränsas av valet av metod och de 

antaganden som gjorts för att applicera metoden i denna studie. Bland annat anger ED/2010/9 

att den ränta som anges i leasingkontraktet eller ett företags interna låneränta ska användas 

vid beräkning. Då vi ej haft tillgång till detta har vi istället baserat beräkningarna på 
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företagens angivna ränta för pensionsåtaganden vilken anges i årsredovisningen, vilket kan 

förvränga resultatet. Vidare har urvalet i denna studie begränsats till OMX Large Cap. Det är 

diskutabelt huruvida den generella trend i förändring som påvisats i denna studie kan 

generaliseras på en större population då företagen på OMX Large Cap skiljer sig från andra 

företag, både i storlek samt det faktum att företagen på börsen generellt är väl fungerande 

företag med positiv vinst. Vidare bör resultaten inte överskattas då vissa nyckeltal knappt 

förändras och ett antal företag påverkas rätt så måttlig. Dock ger denna studie en generell 

uppfattning om vad ett införande av ED/2010/9 kan få för effekt på den finansiella 

informationen, speciellt då resultaten ligger i linje med vad resultaten av tidigare forskning 

visat. 

	  

7.3	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  

Denna uppsats fokuserar endast på hur ED/2010/9 skulle komma att påverka leasingtagare. 

Av vad som framkommit genom sammanställning av tidigare forskning och huvudkriterierna 

från åsiktsbrev går det att utläsa att inkonsekvenser i redovisningen för leasinggivare och 

leasingtagare skapar en anledning till oro. Vidare fokuserar inte denna uppsats på hur 

leasinggivares redovisning skulle komma att ändras om förslaget införs. Det vore därför av 

intresse att undersöka denna andra sida av förslaget, det vill säga hur leasinggivaren påverkas. 

Vidare anser vi att en djupare studie där forskaren har tillgång till pålitlig information direkt 

från ett företag skulle vara av intresse. Detta för att undvika att undersökningen baseras på 

antaganden och på så sätt kunna visa på en faktisk förändring och inte enbart generella 

mönster. Till slut anser vi att en undersökning som äger rum efter ett införande av ny standard 

för redovisning vilken undersöker om den kritik som nämnts i denna uppsats är befogad vore 

av intresse för framtida forskning.  
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8.5	  Årsredovisningar	  

De företag vilka undersökts i denna studie finns presenterade i bilaga 1. Årsredovisningen för 

samtliga företag finns att tillgå på respektive företags hemsida. 
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BILAGA	  1	  

Urvalet består av följande 50 företag: 

 


