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Sammanfattning  

Bakgrund och problematisering: Enligt IAS 17 skall leasingavtal redovisas som ett finansiellt 

leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal, men med IFRS 16 kommer alla leasingavtal att redovisas 

som ett finansiellt leasingavtal. Problemet med IAS 17 är att operationella leasingavtal gör att risker i 

den finansiella rapporten ej synliggörs, då det inte redovisas som en skuld vilket är ett undantag från 

IASB:s definition av skuld. Detta innebär att det inte redovisas på balansräkningen och leder till 

förbättrade nyckeltal. I de statliga bolagen eftersträvas det att den finansiella informationen uppvisar en 

lika god transparens som börsnoterade bolag, men att transparensen skulle förbättras med IFRS 16.  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att visa en mer rättvis bild av de statliga bolagens finansiella 

ställning och resultat genom att kapitalisera operationella leasingavtal. Då operationella leasingavtal 

undanhåller tillgångar och skulder från balansräkningen vill vi undersöka vilka effekter som uppstår för 

statliga bolags finansiella ställning och resultat i och med införandet av IFRS 16. 

 

Frågeställning: Vad blir effekterna i den finansiella ställningen och resultatet vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal i statligt ägda bolag? 

 

Metod: För denna undersökning har en kapitaliseringsmodell utvecklad av Imhoff, Lipe, och Wright 

(1991, 1997) och Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) tillämpats. Med kapitaliseringsmodellen 

undersöktes påverkan i resultaträkningen, balansräkningen och nyckeltalen vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal i statligt ägda bolag.  Därefter jämfördes förändringarna med tidigare 

forskning. 

Empiri och analys: Efter en kapitalisering av operationella leasingavtal ökade tillgångarna och 

skulderna i alla bolag. Rörelseresultatet fick en positiv effekt, medan årets resultat blev både negativt 

och positivt påverkad. För de nyckeltal som undersöktes uppstod både mindre märkbara förändringar 

och väldigt stora förändringar. I analysen fann vi att resultaten i vår undersökning i vissa fall både 

överensstämde och avvek jämfört med tidigare forskning. Avvikelserna berodde på vårt urval och andra 

faktorer som påverkar förändringarna vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. 

Slutsats: Med denna undersökning har vi dragit slutsatsen att en tillämpning av IFRS 16 är anpassat 

efter IASB:s definition av skuld och att det därmed inte kan förekomma dolda skulder avseende leasing i 

den finansiella rapporten. Därmed visar IFRS 16 en mer rättvis bild då det synliggör de risker som inte 

tas med i den finansiella rapporten när IAS 17 tillämpas. Vi har konstaterat att de svenska statligt ägda 

bolagen står inför liknande effekter vid en kapitalisering av operationella leasingavtal som har 

framhållits i tidigare forskning 

 

Nyckelord: Leasing, operationell leasing, finansiell leasing, kapitalisering, IAS 17, IFRS 16  
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1. Bakgrund 

Om ett företag vill köpa en maskin genom extern finansiering är ett alternativ att ingå ett 

avbetalningsavtal med ett finansieringsbolag. Efter ingåendet av avbetalningsavtalet äger företaget 

maskinen och maskinen utgör lånesäkerhet. Finansieringsbolaget har rätt att ta maskinen i besittning om 

företaget inte skulle kunna fullfölja avbetalningsavtalet. Ett annat alternativ är att ingå ett leasingavtal 

med ett finansieringsbolag. Leasingavtalet är nästan likställt som avbetalningsavtalet, men skillnaden är 

att finansieringsbolaget äger maskinen om den leasas och företaget äger maskinen om den köps på 

avbetalning. Enligt IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter bör både 

avbetalningsavtalet och leasingavtalet redovisas på samma sätt, men redovisningen av leasingavtal 

skiljer sig åt. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 150) 

 

Den nuvarande redovisningen av leasingavtal utgår från IAS 17. Enligt denna rekommendation skall 

leasingavtal redovisas som ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Klassificeringen 

av leasingavtal beror på om de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som medföljer vid ett avtal 

hamnar hos leasetagaren eller leasegivaren. Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal 

om de ekonomiska riskerna och fördelarna hamnar hos leasetagaren, medan ett leasingavtal klassificeras 

som ett operationellt om de ekonomiska riskerna och fördelarna inte hamnar hos leasetagaren. 

Redovisningen av finansiella och operationella leasingavtal skiljer sig åt. Ett finansiellt leasingavtal ska 

redovisas som en skuld och tillgång i balansräkningen samt ränta och avskrivningar i resultaträkningen. 

Ett operationellt leasingavtal skall däremot bara kostnadsföras linjärt i resultaträkningen. (FAR online 

u.å.) 

 

Ett förslag för en ny redovisning av leasingavtal har utformats, IFRS 16. Med IFRS 16 kommer 

leasingavtal inte längre att klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. Alla 

leasingavtal kommer att redovisas som ett finansiellt leasingavtal, med undantag från leasingavtal som 

har en löptid mindre än 12 månader samt leasingavtal av mindre värde. (IFRS 2016) 

 

1.1 Problematisering 
 

Den finansiella rapporten har som syfte att förse användare av den finansiella rapporten med 

information om ett företags finansiella ställning, resultat och förändrad ekonomisk ställning (FAR 

online u.å.). Denna information används som beslutsunderlag för användarna (FAR online u.å.), samt 

används nyckeltal som informerar intressenterna om ett företags ekonomiska utveckling (BAS nyckeltal 
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2016). Den nuvarande redovisningen av leasingavtal IAS 17 gör att risker i den finansiella rapporten ej 

synliggörs, då den avviker från IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter.  

IASB definierar en skuld som en befintlig förpliktelse och den befintliga förpliktelsen uppstår av ett 

kontrakt eller en föreskrift. (IFRS 2015, p. 4.24, 4:36) Den befintliga förpliktelsen uppkommer i 

anslutning till inträffade transaktioner och infrias genom att uppfylla en motparts förpliktelse genom att 

lämna ifrån sig resurser som innefattar ekonomiska fördelar (IFRS 2015, p. 4.27–28, 4:36). Enligt IASB 

möter enbart finansiella leasingavtal kraven för att redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen, 

medan operationella leasingavtal kostandsförs linjärt i resultaträkningen. Leasing bör enligt 

föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter definieras som en skuld hos leasetagaren, 

men de operationella leasingavtalen är ett undantag. Detta gör att IAS 17 missbrukas av företag då de 

hittar sätt att redovisa leasingavtalen som operationella istället för finansiella, vilket i sin tur gör att det 

inte redovisas på balansräkningen och leder till förbättrade nyckeltal (Cornaggia, Franzen & Simins 

2013; Imhoff, Lipe, & Wright 1991; Tai 2013). Enligt IFRS (2016) har börsnoterade bolag år 2014 som 

tillämpar IFRS eller US GAAP redovisat operationella leasingavtal värda tre biljoner amerikanska dollar 

utanför balansräkningen. Övergången från IAS 17 till IFRS 16 innebär att det kommer att ske en ökning 

av tillgångar och skulder då de operationella leasingavtalen aktiveras i balansräkningen, vilket i sin tur 

leder till förändrade nyckeltal.  

 

Om IFRS 16 kommer att börja tillämpas i Sverige kommer de leasetagare som har operationella 

leasingavtal att förändra sin redovisning i sina finansiella rapporter. Den kommande redovisningen av 

leasingavtal, IFRS 16, förväntas att öka transparensen hos företag (IFRS 16, s. 3). I de statliga bolagen 

eftersträvas det att den finansiella informationen uppvisar en lika god transparens som börsnoterade 

bolag (Regeringen 2007), vilket gör att de statligt ägda bolagen blir intressanta då det är staten som 

implementerar IFRS 16 och därmed borde vara en förebild i fråga om transparens gällande leasingavtal. 

Eftersom statliga bolag vill uppvisa en god transparens borde de föregå med ett gott exempel genom att 

redovisa alla leasingavtal som finansiella. Genom att synliggöra effekten vid en kapitalisering av de 

operationella leasingavtalen, kommer den uppstående skillnaden att påvisa den förväntat ökade 

transparensen. Den svenska staten har en betydelsefull roll som bolagsägare i Sverige. Därmed ställs 

krav på en öppen och professionell informationsgivning, då de statligt ägda bolagen representerar stora 

värden och ägs i högsta grad gemensamt av de svenska medborgarna. (Regeringen 2007) De statligt 

ägda bolagen har därför enligt Regeringen (2016a): ”… en viktig uppgift att aktivt och professionellt 

förvalta statens ägande i bolagen så att de med ett balanserat risktagande genererar god avkastning i 

syfte att säkerställa en långsiktig värdeutveckling.” År 2015 fick den svenska staten en utdelning om 26 

miljarder kronor från de statligt ägda bolagen (Regeringen 2016b, s. 4), vilket gör de statliga bolag till 
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viktiga tillgångar för den svenska staten. Utöver utdelning är vissa statligt ägda bolag systemviktiga för 

samhället då de har som syfte att bedriva verksamheterna utöver mål om ekonomisk avkastning då de 

har samhällsuppdrag att fullfölja, till exempel Svenska Spel och Systembolaget (Regeringen 2007). 

Eftersom tidigare forskning har varit mer inriktad på börsnoterade bolag där en överväldigande del är 

privata, så har den svenska offentliga sektorn inte undersökts lika noggrant, vilket även gör detta värt att 

undersöka. En jämförelse med tidigare forskning ökar förståelsen för de effekter som skulle uppstå i 

svenska statligt ägda bolag vid ett införande av IFRS 16.  

 

1.2 Frågeställning 
 

- Vad blir effekterna i den finansiella ställningen och resultatet vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal i statligt ägda bolag? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att visa en mer rättvis bild av de statliga bolagens finansiella ställning 

och resultat genom att kapitalisera operationella leasingavtal. Då operationella leasingavtal undanhåller 

tillgångar och skulder från balansräkningen vill vi undersöka vilka effekter som uppstår för statliga 

bolags finansiella ställning och resultat i och med införandet av IFRS 16.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 
 

IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter har som syfte att assistera vid 

utformandet av standarder och att vägleda upprättare och användare av finansiella rapporter. (IFRS 

2015, s. 6) Enligt IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter är en skuld 

definierad som en befintlig förpliktelse (IFRS 2015, p. 4.24). En förpliktelse kan uppstå till följd av ett 

kontrakt eller en föreskrift, exempelvis vid skulder gällande mottagna varor. Därmed uppkommer 

skulder i anslutning till inträffade transaktioner och andra händelser. (IFRS 2015, p. 4.36) Vanligtvis 

infrias en befintlig förpliktelse genom att ett företag uppfyller en motparts genom att lämna ifrån sig 

resurser som innefattar ekonomiska fördelar, exempelvis likvida medel (IFRS 2015, p. 4.27–28). IASB 

bedömer enligt föreställningsramen att ett finansiellt leasingavtal möter definitionen av skuld och 

tillgång och skall därmed redovisas utifrån det (IFRS 2015, p. 4.8), medan ett operationellt leasingavtal 

skall kostnadsföras linjärt över leasingperioden i resultaträkningen (FAR online u.å.). I och med detta 

avviker IAS 17 från föreställningsramen. Med IFRS 16 har IASB fastställt att ett leasingavtal innehåller 

skulder och tillgångar. Därmed redovisas alla leasingavtal som finansiella leasingavtal, vilket relaterar 

redovisningen av leasingavtal till IASB:s föreställningsram. Tillämpningen av IAS 17 har medfört att de 

flesta leasingavtalen har redovisats som operationella leasingavtal, vilket har lett till att de skulder och 

tillgångar som finns i ett leasingavtal inte har redovisats i balansräkningen. (IFRS 2016, s. 3) 

 

2.2 IASB:s kvalitativa egenskaper  
 

För att den finansiella informationen ska vara användbar, har IASB utformat de fundamentala 

egenskaperna relevance och faithful representation. Den finansiella informationens användbarhet 

förstärks av egenskaperna comparability, verifiablility, timeliness och understandability. (IFRS 2015, p. 

2.4) 

 Relevance: Den finansiella rapporten skall innehålla information som är relevant för användarna 

som beslutsunderlag genom att underlätta användarnas beslutbedömning av inträffade, aktuella 

och framtida händelser. (IFRS 2015, p. 2.6–10) 

 Faithful representation: Den finansiella rapporten ska visa en korrekt bild. För att den ska visa 

en så korrekt bild som möjligt ska den vara komplett, neutral och felfri. En komplett bild 

inkluderar all nödvändig information för att en användare ska förstå. Med neutraliteten menas att 

den inte ska vara vinklad på något sätt. En felfri redovisning innebär inte att den ska vara perfekt 

på alla plan. Det får förekomma inexakta värderingar av icke observerbara priser, om 
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värderingen beskrivs på ett sådant sätt att värderingen verkar vara trovärdig. (IFRS 2015, p. 

2.14–19) 

 Comparability: Användare ska ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om företagets 

finansiella resultat och ställning genom att jämföra med företagets tidigare finansiella rapporter. 

De ska även ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter med hänsyn till 

finansiella resultat och ställning. (IFRS 2015, p. 2.23–28) 

 Verifiability: Den finansiella rapporten ska kunna verifieras att den visar en korrekt bild. Detta 

innebär att olika kunniga och oberoende observatörer ska kunna komma överens om att en viss 

bild i den finansiella rapporten är korrekt. (IFRS 2015, p. 2.29–31) 

 Timeliness: Informationen ska vara tillgänglig för beslutsfattare i tid för att kunna påverka deras 

beslutsfattande. Ju äldre informationen är, desto mindre användbar är den. Däremot är äldre 

information användbar för vissa, eftersom det kan till exempel vara användbart för att identifiera 

och bedöma trender. (IFRS 2015, p. 2.32) 

 Understandability: Informationen i den finansiella rapporten ska vara lättbegriplig för 

användarna, under förutsättning att användarna ska ha en rimlig kunskap om affärsverksamhet, 

ekonomi och redovisning. (IFRS 2015, p. 2.33–35) 

 

Frånvaron av operationella leasingavtal i balansräkningen i IAS 17 gör det svårare för investerare och 

analytiker att få en komplett bild av ett företags finansiella ställning. IAS 17 gör det även svårare att 

göra en ordentlig jämförelse mellan företag som leasar tillgångar och företag som köper tillgångar, utan 

att göra justeringar. (IFRS 16, s. 3) 

 

Genom att tillämpa IFRS 16 förväntas informationen som förses till de finansiella rapporternas 

användare att förbättras. IFRS 16 förväntas att minska behovet för investerare och analytiker att göra 

justeringar för leasingbelopp som rapporteras av leasetagare samt minskar behovet för leasetagare att 

förse användare med viss information om leasing. Jämförbarheten mellan företag som leasar tillgångar 

och företag som lånar för att köpa tillgångar förväntas att bli bättre. IFRS 16 förväntas även att förse alla 

marknadsdeltagare med transparentare information om leasing. (IFRS 16, s. 3) 
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2.3 IAS 17/IFRS 16 

Enligt IAS 17 skall leasingavtal redovisas utifrån de ekonomiska fördelar och risker som är förknippade 

med leasingavtalet. Därmed klassificeras leasingavtal antingen som finansiella leasingavtal eller 

operationella leasingavtal. Med finansiella leasingavtal menas att de ekonomiska fördelarna och riskerna 

som är förknippade med leasing har överförts till leasetagaren. Med operationella leasingavtal däremot 

har de ekonomiska fördelarna och riskerna inte överförts till leasetagaren. Situationer där ett leasingavtal 

skall definieras som ett finansiellt leasingavtal exemplifieras i IAS 17 bl.a. som följande: 

a) Äganderätten till tillgången överförs till leasetagaren när leasingavtalet löpt ut, 

b) leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat verkligt värde med 

ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att 

utnyttjas, 

c) leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om äganderätten 

inte övergår, 

d) vid leasingavtalets början uppgick nuvärdet av minimileasingavgiften till i allt väsentligt tillgångens 

verkliga värde, och 

e) leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda objektet utan att 

väsentliga ändringar görs.  

(FAR online u.å.) 

Vid redovisning av finansiella leasingavtal ska det vid leasingavtalets början redovisas som tillgångar 

och skulder i den finansiella rapporten. Värdet fastställs av leasingobjektets verkliga värde eller 

nuvärdet av minimileasingavgiften om den är mindre. (FAR online u.å.) 

Operationella leasingavtal skall kostnadsföras linjärt över leasingperioden i resultaträkningen. Vid 

redovisning av operationella leasingavtal skall man även lämna följande upplysningar:  

a. Det sammanlagda beloppet per rapportperiodens slut av framtida minimileaseavgifter avseende icke 

uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelade på förfallotidpunkter enligt följande: 

i. inom ett år, 

ii. senare än ett år men inom fem år, 

iii. senare än fem år. 

b. Det sammanlagda beloppet per rapportperiodens slut av framtida minimileaseavgifter för icke 

uppsägningsbara avtal som avser objekt som vidareuthyrs. 

c. Summan av periodens kostnadsförda leasingavgifter med särskild uppgift om minimileaseavgifter, 

variabla avgifter samt leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrts. 

d. En allmän beskrivning av betydande leasingavtal som leasetagaren ingått. Beskrivningen ska 

innehålla, men inte begränsas till 

i. grunderna för hur variabla avgifter fastställs, 



7 

 

ii. förekomsten av villkor som ger möjlighet att förvärva objektet eller att förlänga avtalet och 

förekomsten av indexklausuler i avtalet, och  

iii. restriktioner till följd av ingångna leasingavtal avseende exempelvis utdelning, lånemöjligheter och 

ytterligare leasingavtal  

(FAR online u.å.) 

Med den nya redovisningen IFRS 16 försvinner klassificeringarna av leasingavtal. Enligt IAS 17 

klassificeras leasingavtal som operationella leasingavtal eller finansiella leasingavtal, men enligt IFRS 

16 skall alla leasingavtal behandlas som finansiella leasingavtal. Leasingavtalen redovisas därmed som 

tillgångar och skulder i den finansiella rapporten. IFRS 16 gör undantag från att redovisa leasingavtal 

som varar mindre än 12 månader samt leasingavtal av tillgångar som har ett lågt värde.  (IFRS 2016) 

 

2.4 Resultat- och balansräkningsorienterade synsätt 
 

Med införandet av IFRS 16 kommer redovisningen att bli mer balansorienterad. Med detta menas att 

inom redovisningen finns det två synsätt på hur redovisning ska utformas, resultatorienterat och 

balansorienterat. Med det resultatorienterade synsättet definieras intäkter, utgifter och förtjänster som 

det viktigaste målet i den finansiella rapporten. Betoningen ligger på matchningsprincipen där intäkterna 

hör samman med utgifterna. (Dichev 2008, s. 455) De flesta företagen fokuserar på att öka intäkter och 

vinster, därför läggs det mindre fokus på skulder och tillgångar (Dichev 2008, s. 458).  

 

Med det balansräkningsorienterade synsättet anses det att en ordentlig värdering av skulder och 

tillgångar är det primära målet med finansiell rapportering. Det största argumentet med detta är att 

fastställandet av resultaträkningens belopp och särskilt förtjänsterna styrs av balansräkningen. Med det 

balansräkningsorienterade synsättet menas att en korrekt värdering av skulder och tillgångar bestämmer 

förtjänsterna, då förtjänster för en period är förändringar i nettotillgångar för den perioden. (Dichev 

2008, s. 454) 

 

I slutet av 1970-talet beslutade FASB att det balansorienterade synsättet är det enda logiska och har en 

konceptuellt god grund för redovisning och att det därmed skulle bli hörnstenen för framtida 

redovisningsstandarder. FASB fann att förtjänster handlade om förändringar i värde och att det inte var 

möjligt att definiera förändring i värde om man inte kan ge en bra definition på värde.  

Därmed föregår och efterträder skulder och tillgångar fastställandet av förtjänster, vilket innebär att det 

balansräkningsorienterade synsättet är det bästa utformningssättet för redovisning. (Dichev 2008, s. 456) 
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Diskussionen om vilket synsätt som ska prägla redovisningen är komplex. Trots att FASB har beslutat 

att det balansorienterade synsättet ska utforma redovisningen är det fortfarande oense sidor om vilket 

synsätt som representerar rätt bild av bolagen finansiella ställning och resultat. 

Kritik mot det balansorienterade synsättet har förts då det inte uppmärksammar företagens 

prestationsförmåga vilket är fundamentalt för ett företags framgång och värdeskapande. Detta synsätt tar 

värden på tillgångar som givna, skiljer dessa från vad företaget sysslar med och drar uppmärksamhet 

från verksamheten. (Dichev 2008, s. 459–460)  

 

Leasing ses enligt IAS 17 som en kostnad som är en del av verksamheten för att höja 

prestationsförmågan.  Detta möjliggör att leasingavtal kan klassificeras som operationella och därmed 

redovisas i resultaträkningen, vilket blidkar de som vill att det resultatorienterade synsättet ska tillämpas 

i redovisningen. IFRS 16 eliminerar klassificeringen av leasingavtal, då alla leasingavtal redovisas i 

balansräkningen. Med detta är IFRS 16 ännu ett steg för att göra redovisningen mer balansorienterad. 

 

2.5 Regel- och principbaserade standarder  

Utöver val av balans- och resultatorientering förs även en diskussion om vilka redovisningsstandarder 

man ska använda sig av, principbaserade eller regelbaserade. Principbaserade standarder karaktäriseras 

av att innehålla klara uttalanden om syfte, men brister i detaljerad vägledning vid implementering. 

Regelbaserade standarder kännetecknas av att förse bättre detaljer angående implementering och 

uppfyllelse. (Collins, Pasewark och Riley 2012, s. 681) 

 

Regelbaserade standarder ökar jämförbarheten då det saknas utrymme för bedömningar och oenigheter 

eftersom tolkningen kan endast ske på ett sätt (AAA Financial Accounting Standards Committee 2003, 

s. 74). Kritik riktas mot regelbaserade standarder då det ej anpassas efter omvärlden. De tenderar att 

vara inkompletta eller föråldrade vid utgivning, vilket därmed kan möjliggöra för manipulation trots att 

regler följs. Därmed blir det svårare för revisorer att hindra sådan manipulation av den finansiella 

rapporten när det grundas på regler. (AAA 2003, s.74–75) En regelbaserad standard kan göra att 

innebörden av en standard kringgås och för mycket vägledning kan minska användbarheten av den 

finansiella rapporten för användarna då det kan leda till försämrad redovisningskvalité (Collins, 

Pasewark och Riley 2012, s. 684). Dock kan en detaljerad vägledning öka verifierbarheten då det sker 

en ökad enighet om beräkningar, då det förser med en allmän kunskap om hur man ska gå tillväga vilket 

minskar skillnader vid beräkningar (Schipper 2003, s. 68).  
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Principbaserade standarder kan främja FASB:s mål med finansiella rapporten på ett sätt som 

regelbaserade inte kan. De är konsekventa med målet om förbättrad förståelse för finansiella rapporter, 

då individers förståelse för föreställningsramen om finansiella rapporter ökar på grund av att en stor 

kunskap om föreställningsramen krävs vid applicering. (AAA 2003, s.76) De överensstämmer med 

syftet med den finansiella rapporten, men är kostsamt att implementera och är ej jämförbart mellan olika 

företag (AAA 2003, s.74). Principbaserade standarder ger upphov till olika tolkningar bland olika 

individer då de saknar specificeringar och försvårar för tillämpare då det förses lite vägledning och 

struktur (Collins, Pasewark och Riley 2012, s. 684). En principbaserad standard reflekterar chefens 

kompetens vid implementering, men reflekterar inte ekonomins underliggande transaktioner. Det krävs 

stor kunskap om principbaserade standarder för att den finansiella rapporten ska kunna reflektera de 

underliggande ekonomiska transaktionerna. (AAA 2003, s.76) 

 

IAS 17 är en principbaserad standard som är mindre specifik angående leasing, då bland annat 

redovisning av finansiella leasingavtal bestäms om leasingperioden omfattar större delen av 

leasingobjektets livslängd och nuvärdet av minimileasingavgiften uppgår till i allt väsentligt tillgångens 

verkliga värde (Collins, Pasewark och Riley 2012, s. 685). En övergång till IFRS 16 som är en 

regelbaserad standard skulle innebära att skillnader vid tillämpning av leasing minskar, vilket skulle 

göra redovisningen enhetligare och därmed förbättra jämförbarheten vilket eftersträvas i redovisningen 

(Collins, Pasewark och Riley 2012, s. 682). 

 

2.6 Statligt ägda bolag  

Svenska staten äger 50 bolag, varav 41 stycken helägda och 9 stycken delägda (Regeringen 2016b, s. 

10). Vissa av dessa bolag är leasetagare som redovisar operationella leasingavtal enligt IFRS 

rekommendationer. Därmed påverkas de av en övergång från IAS 17 till IFRS 16. Syftet för de flesta av 

dessa bolag är att sträva efter vinst, medan andra har särskilda samhällsuppdrag (Regeringen 2016b, s. 

18). Den svenska staten har en betydelsefull roll som bolagsägare i Sverige. De har därför enligt 

Regeringen (2016a): ”… en viktig uppgift att aktivt och professionellt förvalta statens ägande i bolagen 

så att de med ett balanserat risktagande genererar god avkastning i syfte att säkerställa en långsiktig 

värdeutveckling.”  

 

De statliga bolagen styrs associationsrättsligt på samma sätt som privatägda aktiebolag. Statliga bolag 

har därmed samma externa finansiella rapporteringskrav som börsnoterade bolag. (Regeringen 2016b, s. 

10) Därmed skall statligt ägda bolags årsredovisningar, kvartalsrapporter, bolagsstyrningsrapporter, 
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rapporter om intern kontroll och hållbarhetsredovisningar uppvisa lika god transparens som i 

börsnoterade bolag. (Regeringen 2007) 

 

Trots att statligt ägda bolag styrs associationsrättsligt på samma sätt som privatägda aktiebolag skiljer 

dessa ägandeformer åt. Då privatägda bolag strävar efter vinst finns det ett samhälleligt problem med 

privatägda bolag då de sätter för höga priser om de har marknadsmakt. Å andra sidan har statligt ägda 

bolag mer samhällsnyttiga ändamål, men statliga bolag har låga incitament till produktionsutveckling 

och de har lättare att få finansiellt stöd vilket leder till en försämrad strukturomvandlingsprocess. 

(Heyman, Norbäck och Persson 2012, s. 64) Resonemanget att statliga bolag har lättare att få finansiellt 

stöd utvecklas av Kornai, Maskin och Roland (2003). Kornai, Maskin och Roland talar om att trots att 

statligt ägda bolag redovisar negativa resultat tillåts de ej att gå i konkurs, vilket gör att de har lättare att 

få finansiellt stöd för att överleva som företag. Detta leder till att de statliga bolagen blir mindre 

effektiva, då de förlitar sig på att fortsätta sin verksamhet oavsett resultat. 

 

2.7 Tidigare forskning  

2.7.1 Utveckling av kapitaliseringsmodellen 

 

I sin artikel Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization utvecklade Imhoff, Lipe och 

Wright (1991) en kapitaliseringsmodell för att se effekten som uppstår om man omvandlar operationella 

leasingavtal till finansiella leasingavtal. Företag hittade sätt att redovisa leasingavtalen som 

operationella istället för finansiella, vilket i sin tur gjorde att de förbättrade sina nyckeltal. Eftersom de 

operationella leasingavtalen inte redovisas i balansräkningen och företag därmed har ett större värde i 

tillgångar och skulder än vad balansräkningen visar, ville de se effekten som uppstod för nyckeltalen.  

I kapitaliseringsmodellen behandlas alla operationella leasingavtal som finansiella leasingavtal. Genom 

att utföra en nuvärdesberäkning av alla framtida minimileasingavgifter beräknades förändringen i den 

finansiella rapporten vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. Imhoff, Lipe, och Wright 

undersökte kapitaliseringseffekten av operationella leasingavtal i 14 amerikanska företag som var 

fördelade parvis i 7 branscher. I sina beräkningar använde de en diskonteringsränta på 10 % och en 

företagsskattesats på 40 %. De fann att operationella leasingavtal hade en signifikant påverkan för 

nyckeltalen och att påverkans storlek varierade beroende på de operationella leasingavtalens storlek. I 

företag med stora operationella leasingavtal minskade avkastningen på totala tillgångar med 34 % och 

skuldsättningsgraden ökade med 191 %. I företag med mindre operationella leasingavtal minskade 

avkastningen på totala tillgångar med 10 % och skuldsättningsgraden ökade med 47 %. 
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Imhoff, Lipe och Wright (1997) byggde vidare på sin artikel Operating Leases: Impact of Constructive 

Capitalization (1991). De utvecklade kapitaliseringsmodellen då de även tog hänsyn till effekterna för 

årets resultat och rörelseresultatet, vilket de inte gjorde i den tidigare artikeln då de antog att effekten på 

årets resultat och rörelseresultatet var noll. När de operationella leasingavtalen omvandlades till 

finansiella leasingavtal påverkades även resultaträkningen samt nyckeltal som utgår från 

resultaträkningen. 

 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) vidareutvecklade Imhoff, Lipe, och Wrights kapitaliseringsmodell. 

De undersökte 90 stycken tyska börsnoterade bolag där de tillämpade en modifierad 

kapitaliseringsmodell. I Imhoff, Lipe, och Wrights (1991) kapitaliseringsmodell tillämpades US GAAP. 

Redovisningen av minimileasingavgifter i IAS 17 skiljer sig från US GAAP. I US GAAP redovisas 

varje post per år, totalt sex poster. I IAS 17 redovisas de i tre poster där år 2–5 är sammanslagna. 

Därmed separerade de posten år 2–5 i fyra poster.  Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde 

företagsspecifika skattesatser för varje företag, till skillnad från Imhoff, Lipe, och Wright (1991).  

Den företagsspecifika skattesatsen beräknades genom att ta medianen av de 10 årens senaste 

skattekvoter. Skattekvoten beräknades genom att dividera betald skatt med resultat före skatt. Om det 

saknades information om skatt för de 10 senaste åren, användes istället medianen av de år som var 

tillgängliga. I sin undersökning beräknade de med en diskonteringsränta som de hämtade från respektive 

företags pensioner och andra avsättningar. För de företag som saknade information om 

diskonteringsränta användes istället medianen av de insamlade diskonteringsräntorna från de andra 

företagen. Fülbier, Silva och Pferdehirt undersökte 12 nyckeltal (se tabell 1) där de största förändringar i 

medianer uppstod i intensitet av investeringar (3,9 %), skuldsättningsgraden (8 %), soliditeten (-4,9 %), 

kapitalomsättningshastigheten (-5,8 %) och räntetäckningsgraden (-9,2 %). Balansräkningen påverkades 

då förändringen av skulder ökade med ett medianvärde på 17,3 % och tillgångarna ökade med ett 

medianvärde på 8,5 %. I resultaträkningen hade rörelseresultatet ökat med ett medianvärde på 2,9 % och 

årets resultat hade ökat med ett medianvärde på 0,2 %. 
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Tabell 1: Relativa förändringar i nyckeltal  

 

(Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

NCA/TA= intensitet av investeringar, D/E= skuldsättningsgrad, E/A= soliditet, TCE= kapitalomsättningshastighet, 

PM=vinstmarginal, ROCE= avkastning på sysselsatt kapital, ROA=avkastning på totala tillgångar, TIE= räntetäckningsgrad, 

ROE= avkastning på eget kapital, EPS= vinst per aktie, P/E= börskurs/vinst per aktie, B/M= Eget kapital/börsvärde 

 

2.7.2 Tidigare tillämpning av kapitaliseringsmodellen 

I artikeln Constructive Capitalization of Operating Leases in the Hong Kong Fast-Food Industry 

(2013) undersökte Tai två stora snabbmatsrestauranger baserade i Hong Kong. I denna studie påvisades 

det hur företagens nyckeltal påverkades negativt vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. 

Företagens avkastning på total kapital och skuldsättningsgrad uppvisade en avsevärd försämring när de 

operationella leasingavtalen kapitaliserades. Tai utgick från reporäntan 5,75 % och avrundade upp den 

till 6 % för att få fram en diskonteringsränta, samt använde Hong Kongs företagsskatt på 16 % för att 

tillämpa i kapitaliseringsmodellen. Eftersom diskonteringsräntan i studien var något högre än reporäntan 

använde Tai en känslighetsanalys för att vara på den säkra sidan. Han varierade därför 

diskonteringsräntan till 7 %, 8 %, 9 % och 10 %. Trots tillämpningen av en känslighetsanalys blev 

skillnaden för tillgångarna, skulderna och nyckeltalen före och efter kapitaliseringen fortsatt stor.  

När en diskonteringsränta på 10 % tillämpades, ökade de två företagens tillgångar med 309 % och 207 

%, samt ökade deras skulder med 612 % och 677 %. De två företagens avkastning på totala tillgångar 

minskade med 62,9 % och 46,9 %, samt ökade deras skuldsättningsgrad med 1 214,5 % och 743,5 %. 

 

NCA/TA D/E E/A TCE PM ROCE

Minimum 0,1% 0,2% -66,7% -62,2% 0,0% -27,0%

1.a kvartilen 1,2% 3,1% -11,8% -12,2% 1,3% -6,0%

Median 3,9% 8,0% -4,9% -5,8% 2,9% -2,0%

3:e kvartilen 7,9% 18,9% -1,9% -2,4% 7,2% -0,2%

Maximum 115,0% 301,2% -0,1% -0,1% 113,6% 30,2%

Medelvärde 9,0% 22,0% -9,6% -9,9% 8,1% -3,1%

Std. Deviation 17,5% 40,7% 12,4% 11,7% 15,7% 8,9%

ROA TIE ROE EPS P/E B/M

Minimum -15,6% -91,1% -22,0% -2,6% -31,5% -34,3%

1.a kvartilen -2,4% -17,1% 0,4% 0,1% -0,6% -2,8%

Median -0,3% -9,2% 1,3% 0,2% -0,2% -1,0%

3:e kvartilen 1,1% -2,4% 3,3% 0,6% -0,1% -0,4%

Maximum 37,1% 35,2% 56,9% 42,6% 3,1% 0,0%

Medelvärde 0,1% -13,8% 4,4% 1,6% -1,4% -3,2%

Std. Deviation 6,7% 20,9% 11,8% 6,3% 4,7% 6,1%
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I en annan undersökning i Australien gjord av Wong och Joshi (2015) undersöktes 

kapitaliseringseffekten hos 107 företag som var noterade på den australiensiska börsen. För att mäta 

resultateffekten tillämpades den australiensiska företagsskattesatsen på 30 % och diskonteringsräntan 

antogs vara 10 %. De fann att den finansiella rapporten påverkades vid en kapitalisering av operationella 

leasingavtal. Det uppstod en påverkan för siffrorna i resultat- och balansräkningen vilket resulterade i 

signifikanta förändringar i avkastning och hävstångseffekt.  Efter kapitaliseringen av de operationella 

leasingavtalen ökade tillgångarna med ett medelvärde på 3,47 % och skulderna ökade med ett 

medelvärde på 4,34 % vilket resulterade i att det egna kapitalet minskade med ett medelvärde på 0,27 %. 

Skuldsättningsgraden och ration mellan skulder och tillgångar ökade efter kapitaliseringen med ett 

medelvärde på 31,69 % respektive 10,11 %. Avkastningen på totala tillgångar minskade med ett 

medelvärde på 15,35 % medan avkastningen på eget kapital hade en smärre förändring med ett 

medelvärde på -1,23 %. 

 

I Cornaggia, Franzen och Simins (2013) undersökning studerades det hur vissa analysinstrument bortser 

från operationella leasingavtal. De undersökte företag i databasen CRPS-Compustat mellan åren 1980–

2007. De fann att de undersökta analysinstrumenten underskattade riskerna och överskattade 

prestationsförmågan i företagen. Därmed drog de slutsatsen att man bör kapitalisera de operationella 

leasingavtalen och inte bara titta på resultat- och balansräkningen utan att använda informationen i 

noterna.  

Paik, Smith, Lee och Yoon (2015) fann att kreditgivare tog hänsyn till de operationella leasingavtalen 

vid utformning av kovenanter. De undersökte förekomsten av nyckeltal baserade på resultaträkningen 

och balansräkningen bland kovenanter i företag mellan 1996–2009. I företag där många operationella 

leasingavtal förekom, ökade resultaträkningsbaserade kovenanter då de operationella leasingavtalens 

storlek ökade. Därmed menade de att kreditgivare är fullt medvetna om operationella leasingavtal och 

att kovenanterna inte kommer att påverkas vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. 
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3. Metod 

För denna studie har data insamlats från årsredovisningar från statligt ägda bolag som är leasetagare och 

redovisar operationella leasingavtal enligt IFRS rekommendationer. Informationen om vilka bolag som 

ägs av den svenska staten är grundad på årsskiftet 2015/2016 års förvaltning, undersökningen utgick 

därmed från 2015 års årsredovisning då antalet bolag i statens bolagsförvaltning fluktuerar med åren. 

Exempelvis fanns det vid årsskiftet 2014/2015 49 stycken statligt ägda bolag (Regeringen 2015, s. 13), 

medan vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 50 stycken statligt ägda bolag (Regeringen 2016b, s. 10). I 

varje bolag hämtades data från de två senaste årens årsredovisningar för att tillämpa i 

kapitaliseringsmodellen. Det föregående året och det senaste årets årsredovisning är nödvändig för att 

räkna ut kapitaliseringen av leasingavtalen. (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008) 

 

3.1 Population  
 

Populationen som har undersökts i denna studie är svenska statligt ägda bolag som redovisar 

operationella leasingavtal enligt IFRS rekommendationer. För denna population har en 

totalundersökning genomförts för de 22 statligt ägda bolag som redovisar operationella leasingavtal 

enligt IFRS rekommendationer.  

 

3.2 Bortfall 
 

Ur populationen har två bolag fallit bort på grund av att det har saknats information för att genomföra en 

kapitalisering av dessa bolags operationella leasingavtal. Svenska Skeppshypotek har inte redovisat sina 

operationella leasingavtal på ett korrekt sätt, samt har en degressionsfaktor för Vasallens operationella 

leasingavtal inte kunnat beräknas. 

 

3.3 Val av metod 
 

För denna undersökning har en kapitaliseringsmodell utvecklad av Imhoff, Lipe, och Wright (1991, 

1997) och Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) tillämpats. Med kapitaliseringsmodellen undersöktes 

påverkan i resultaträkningen, balansräkningen och sedan nyckeltalen vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal i statligt ägda bolag. Resultaträkningen, balansräkningen och nyckeltalen 

beräknades utifrån 2015 års årsredovisningar från de bolag som undersöks. Därefter jämfördes de med 

resultaträkningen, balansräkningen och nyckeltalen som har beräknats efter kapitaliseringen av 

operationella leasingavtal. Resultaten från denna undersökning jämfördes med tidigare forskning. 
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3.4 Kapitaliseringsmodellen 
 

Med Imhoff, Lipe och Wrights (1991) kapitaliseringsmodell beräknas de tillgångar och skulder som 

skulle aktiveras i balansräkningen om ett operationellt leasingavtal behandlas som ett finansiellt 

leasingavtal. De minimileasingavgifter som är notförda i den finansiella rapporten är underlag för att 

beräkna nuvärdesskulden samt den återstående livslängden. Tillgången beräknas utifrån relationen 

mellan skuld och tillgång, under förutsättning att tillgången är 100 % finansierad med skuld.  

 

Imhoff, Lipe, och Wright (1997) utvecklade kapitaliseringsmodellen. De antog i sin tidigare artikel 

Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization (1991) att rörelseresultatet och årets resultat 

skulle vara lika med noll. Efter att ha nuvärdesberäknat tillgången skall avskrivningar och ränta tillföras 

hos tillgången. Detta exemplifieras av Imhoff, Lipe, och Wright (1997) som följande: 

- Livslängd, 20 år 

- Ränta, 10 % 

- Årlig betalning, 10 000 

- Kontantinsats, 0 

- Skatt, 40 % 

Nuvärdesberäkningen av tillgången är 85 136, vilket är summan som representerar om det leasingavtalet 

är behandlat som ett finansiellt leasingavtal. Den linjära avskrivningen blir 4 257 (85 136/20) och 

räntekostnaden blir 8 514 (85 136*10 %), medan ett operationellt leasingavtal bara redovisar en kostnad 

på 10 000. Effekten av detta blir att rörelseresultatet blir högre vid ett finansiellt leasingavtal jämfört 

med ett operationellt leasingavtal. Däremot blir årets resultat lägre vid ett finansiellt leasingavtal jämfört 

med ett operationellt leasingavtal. 

 

I Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) vidareutveckling av kapitaliseringsmodellen har de tillämpat en 

degressionsmodell för att räkna ut de årliga minimileasingavgifterna. I Imhoff, Lipe, och Wrights (1991, 

1997) artiklar har deras minimileasingavgifter redovisats årsvis, eftersom deras underlag är baserat på 

US GAAP. Hos de tyska bolagen som Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) undersökte styrdes deras 

redovisning av IAS 17. Enligt IAS 17.56 skall minimileasingavgifterna redovisas för år 1, år 2–5 och år 

5+. Därmed tillämpade de denna degressionsmodell för att räkna ut de årliga minimileasingavgifterna 

(MLP): 

𝑴𝑳𝑷𝟐−𝟓 = ∑ 𝑴𝑳𝑷𝟏

𝟒

𝒕=𝟏

∗ 𝒅𝒈𝒕 

Formel 1: Degressionsmodell (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 
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Därefter separerade de minimileasingavgifterna i så kallade korgar. Detta beräknades genom MLPt - 

MLPt-1 och den femte korgen antogs vara lika med MLP5. Tillgångar och skulder som uppstod för dessa 

leasingavgifter beräknades separat. Detta eftersom de tog hänsyn till de varierade livslängderna hos 

leasingavgifterna. De antog att förhållandet mellan den resterande livslängden och den totala 

livslängden var 50 %. Därmed beräknades den totala livslängden genom att multiplicera den resterande 

livslängden med två.  

 

Som underlag för avskrivningar, beräknade de genomsnittet av nuvarande och föregående årets framtida 

minimileasingavgifter för de fem posterna. För att få fram avskrivningar delades dessa fem poster med 

respektive resterande livslängd. Leasingavgifterna för år 1 innehåller leasingavtal som är kortare än 12 

månader, därför räknade de ut genomsnittet av nuvarande och föregående årets framtida 

minimileasingavgifter. Genomsnittet av minimileasingavgifterna subtraherat med avskrivningar gav 

effekten i rörelseresultatet.  

 

Räntekostnaden beräknades genom att ta genomsnittet av nuvarande år och föregående års skulder 

multiplicerat med den företagsspecifika diskonteringsräntan. Summan av resultat före skatt beräknades 

därefter som rörelseresultatet subtraherat med räntekostnader. Resultat före skatt multiplicerades med 

skattesatsen för att beräkna årets resultat. 

 

3.5 Val av ränta, skatt och livslängd  
 

För att tillämpa kapitaliseringsmodellen måste ränta, skatt och livslängd för leasingavtalen bestämmas. 

Nedan presenteras tidigare forskning och deras val av ränta, skatt och livslängd, samt val för denna 

undersökning. 

 

3.5.1 Ränta  

 

Imhoff, Lipe, och Wright (1991) och Wong och Joshi (2015) använde sig av en fast diskonteringsränta 

på 10 %. Tai (2013) utgick från reporäntan 5,75 % och avrundade upp den till 6 %, samt varierade 

diskonteringsräntan till 7 %, 8 %, 9 % och 10 %. I denna undersökning tillämpades Fülbier, Silva och 

Pferdehirts (2008) val av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan i undersökningen har hämtats från 

respektive bolags pensioner och andra avsättningar. Om ett bolag saknade sådan information, har istället 

medianen av de andra bolagens insamlade diskonteringsräntor använts. Diskonteringsräntan i vår 

underökning ligger omkring 3 %, vilket är lågt jämfört med vad Fülbier, Silva och Pferdehirt tillämpade.  
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3.5.2 Skatt 

 

Imhoff, Lipe, och Wright (1991) antog en företagsskattesats på 40 %. I Fülbier, Silva och Pferdehirts 

(2008) undersökning tillämpade de företagsspecifika skattesatser för varje företag. Den 

företagsspecifika skattesatsen beräknades genom att ta medianen av de 10 år senaste skattekvoter. 

Skattekvoten beräknades genom att dividera betald skatt med resultat före skatt. Om det saknade 

information om skatt för de 10 senaste åren, användes istället medianen av de år som är tillgängliga.  

Lokala skattesatser tillämpades i Tais (2013) samt Wong och Joshis (2015) undersökningar där de 

använde skattesatser på 16 % (Hong Kong) respektive 30 % (Australien). För att underlätta 

skatteuträkningen i undersökningen, har en och samma skatt tillämpats för de undersökta bolagen. 

Enligt Skatteverket (2015) var bolagsskatten för år 2015, 22 %, vilket har använts i denna undersökning.   

 

3.5.3 Livslängd 

 

För att beräkna den totala livslängden har Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) antagit att 

förhållandet mellan den resterande livslängden och den totala livslängden var 50 %. Den totala 

livslängden beräknades genom att multiplicera den resterande livslängden med två. Enligt Fülbier, Silva 

och Pferdehirt uppstår en mindre påverkan för den justerade kapitaliseringen med +/- 10 %. Denna 

beräkning för livslängd har tillämpats i denna undersökning. 

 

3.6 Val av nyckeltal 

  
Denna undersökning utgick från de nyckeltal som undersöktes i Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) 

studie. Nyckeltalen har kategoriserats i nyckeltal avseende lönsamhet, nyckeltal avseende 

balansräkningen och nyckeltal avseende finansiella marknaden. 

 

3.6.1 Nyckeltal avseende balansräkningen 

 

För nyckeltal avseende balansräkningen har kapitalomsättningshastighet, intensitet av investeringar, 

skuldsättningsgrad och soliditet mätts i denna undersökning.  

 

Kapitalsomsättningshastighet mäts i procent och visar omsättningsgraden för det sysselsatta kapitalet 

under en period (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 171). Det sysselsatta kapitalet har 

beräknats genom att subtrahera det totala kapitalet med räntefria skulder. Intensitet av investeringar 

visar hur stor andelen av tillgångar består av anläggningstillgångar (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008, s. 

25). Skuldsättningsgraden visar hur många gånger de räntebärande skulderna är större än det egna 
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kapitalet (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 172). Detta nyckeltal visar hur högt belånat ett 

företag är (Öberg 2012, s. 128). Soliditet visar i procent ägarnas andel av kapitalinsats av det totala 

kapitalet (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 172). Ju högre soliditet ett företag har, desto 

större inflytande har ägarna över företaget, alltså kreditinstitut har ett lägre inflytande över företaget. 

Därmed innebär en högre soliditet att ett företag har bättre förutsättningar att ta lån än ett högt belånat 

företag. (Öberg 2012, s. 127) 

 

𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒐𝒎𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 =
𝑰𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒂𝒗 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

Formel 2: Kapitalomsättningshastighet (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 =
𝑨𝒏𝒍ä𝒈𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
 

Formel 3: Intensitet av investeringar (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑺𝒌𝒖𝒍𝒅𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =
𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒃ä𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓

𝑬𝒈𝒆𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆
 

Formel 4: Skuldsättningsgrad (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕 =  
𝑬𝒈𝒆𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
 

Formel 5: Soliditet (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

 

3.6.2 Nyckeltal avseende lönsamhet 

 

För nyckeltal avseende lönsamhet har vinstmarginal, avkastning på totala tillgångar, avkastning på 

sysselsatt kapital, räntetäckningsgrad och avkastning på eget kapital mätts i denna undersökning.  

 

Vinstmarginalen visar hur mycket ett företag tjänar per försäljning (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 

2008, s. 171). En låg vinstmarginal innebär att om ett företag minskar sina priser eller kostnaderna ökar, 

kan företaget visa förlust. Vinstmarginalen är kopplad till att vinsten ska täcka finansiella kostnader 

samt ge utdelning till ägarna. (Öberg 2012, s. 151) Räntetäckningsgraden mäter hur väl ett företag täcker 

de räntekostnader företaget är obligerade att betala (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2013, s. 
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73). Avkastning på totala tillgångar, avkastning på sysselsatt kapital och avkastning på eget kapital är 

avkastningsmått som beräknas genom att ett resultatmått ställs i förhållande mot balansposter. Dessa 

nyckeltal visar hur stor avkastning företaget genererar.  (Öberg 2012, s. 146) 

 

𝑽𝒊𝒏𝒔𝒕𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑹ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
 

Formel 6: Vinstmarginal (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒕ä𝒄𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓
 

Formel 7: Räntetäckningsgrad (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑨𝒗𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑å 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒂𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
 

Formel 8: Avkastning på totala tillgångar (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑨𝒗𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑å 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒂𝒗 𝒔𝒚𝒔𝒔𝒆𝒍𝒔𝒂𝒕𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 
 

Formel 9: Avkastning på sysselsatt kapital (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

𝑨𝒗𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑å 𝒆𝒈𝒆𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
Å𝒓𝒆𝒕𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒆𝒙𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒆𝒈𝒆𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆
 

Formel 10: Avkastning på eget kapital (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

3.6.3 Nyckeltal avseende finansiella marknaden 

 

För nyckeltal avseende finansiella marknaden hade Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) undersökt vinst 

per aktie, P/E, och eget kapital/börsvärde. Eftersom de bolag som ingår i undersökningen inte är 

börsnoterade, är det ej möjligt att räkna ut P/E och eget kapital/börsvärde. Därmed undersöktes enbart 

vinst per aktie. Vinst per aktie mäts per valutaenhet och kan jämföras med tidigare år och med andra 

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

 

𝑽𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆 =  
Å𝒓𝒆𝒕𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒆𝒙𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆𝒓
 

Formel 11: Vinst per aktie (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 
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3.7 Validitet och reliabilitet 

 

3.7.1 Validitet 

 

Denna undersökning utgick från tidigare forskning som har publicerats i vetenskapliga artiklar, vilket 

stärker validiteten. Däremot kan det visa sig att den kapitaliseringsmodell som har tillämpats i 

undersökningen innehåller brister i vissa antaganden om ränta, skatt och livslängd. Exempelvis har en 

lokal skattesats tillämpats och diskonteringsräntan vi har använt oss av är väldigt låg jämfört med vad 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) hade.  

 

3.7.2 Reliabilitet 

I denna undersökning har alla undersökta bolag redovisats i en bilaga. Det har tydligt visats hur vi har 

gått tillväga, då vi har redovisat alla metodval, samt har med ett klart och tydligt exempel visat hur vi 

har beräknat en kapitalisering av operationella leasingavtal för ett bolag. Därför skulle denna 

undersökning kunna replikeras om vår observerade data skulle tillämpas. Däremot finns det alltid en risk 

att det må förekomma små enstaka fel i beräkningarna i vår undersökning som skulle kunna utgöra en 

avvikelse från replikerade studier. Eftersom vi har genomfört en totalundersökning är undersökningens 

resultat representativ för populationen. 

 

3.8 Tillvägagångssätt  
 

Under denna rubrik, beskrivs det med ett exempel hur vi har gått tillväga för att beräkna en 

kapitalisering av operationella leasingavtal. Detta tillvägagångssätt utgick från den kapitaliseringsmodell 

som Imhoff, Lipe, och Wrights (1991, 1997) och Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) har utvecklat. 

 

3.8.1 Exempel Green Cargo 

 

I årsredovisningen redovisas de framtida minimileasingavgifterna för operationella leasingavtal i en not. 

I den noten är minimileasingavgifterna indelade i tre grupper, 1 år, 2–5 år samt 5 år och framåt. I Green 

Cargos årsredovisning är det redovisat som följande: 

 

Tabell 2: Minimileasingavgifter 

 

Green Cargos årsredovisning MSEK

<1 år 129

2-5 år 134

5+ år 57
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Eftersom de inte är redovisade per år, måste de delas upp. Detta har gjorts genom att använda den 

degressionsmodell som Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde i deras undersökning (se formel 1). 

Vilket resulterar i följande:  

 

Tabell 3: Minimileasingavgifter efter degression 

 

 

Därefter delades de in i Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) så kallade korgar med olika livslängder. 

Dessa korgar beräknades genom att subtrahera året med efterföljande år, till exempel år 1 med år 2, år 2 

med år 3 och så vidare. Den femte korgen är däremot konstant och är lika med år 5. 

 

Tabell 4: Uppdelning av minimileasingavgifter 

 

 

Efter denna uppdelning beräknades nuvärdet av dessa korgar separat. Diskonteringsräntan var 3 % och 

hämtades från Green Cargos pensioner och andra avsättningar. Om det skulle saknas sådan information, 

hade istället medianen av de andra bolagens insamlade diskonteringsräntor använts. Livslängden för 

korg 5 beräknades genom att dividera 5+ år med år 5, för att sedan adderas med 5. För Green Cargo blev 

livslängden för den femte korgen lika med 10,60 ((57/10,18)+5). Summeringen av alla korgars nuvärde 

är den beräknade skulden av de operationella leasingavtalen. 

 

Tabell 5: Nuvärde skuld  

 

 

 

 

 

Efter degression MSEK

År 1 129

År 2 68,37

År 3 36,24

År 4 19,21

År 5 10,18

År 5+ 57

Korg 1 Korg 2 Korg 3 Korg 4 Korg 5+

60,63 32,13 17,03 9,03 10,18

ÅR 1 2 3 4 10,6 Totalt

Årlig betalning 60,63 32,13 17,03 9,03 10,18

Faktor 0,9709 1,9135 2,8286 3,7171 9,2526

PV av leasing, skuld 58,86 61,49 48,18 33,55 94,19 296,27
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Efter att ha räknat ut skulden, kan man därefter räkna ut de tillgångar som tillförs vid en kapitalisering 

av operationella leasingavtal. Leasingskulden är alltid högre än leasing tillgången på grund av att 

tillgången skrivs av linjärt, medan skulden minskar i en mindre takt. Därmed beräknades en 

relationsfaktor mellan tillgångar och skulder. Relationsfaktorn mellan tillgång och skuld beräknades för 

varje år. Detta beräknades genom följande formel: 

 

(𝟏 − (𝟏+𝒊)−𝑻𝑳)

(𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−Å𝑳)
∗ Å𝑳/𝑻𝑳 

ÅL= Återstående livslängd, TL= Total livslängd, i=diskonteringsränta 

Formel 12: Relationsfaktor (Fülbier, Silva, Pferdehirt 2008) 

 

Eftersom den totala livslängden alltid är dubbelt så stor som den återstående livslängden, är ÅL/TL 

konstant och lika med 0,5. Till exempel är År 1 dividerat med 2, år 2 är dividerat med 4 och så vidare. 

 

(𝟏 − (𝟏+𝟎, 𝟎𝟑)−𝟐𝟎,𝟐)

(𝟏 − (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑)−𝟏𝟎,𝟔)
∗ 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟖𝟓 

Formel 13: Relationsfaktor, exempel från Green Cargo 

 

Således blev relationsfaktorerna följande: 

Tabell 6: Nuvärde tillgång 

 

 

Leasingtillgångarna beräknades genom att multiplicera relationsfaktorn med leasingskulden. Efter att ha 

summerat respektive korgs leasingtillgång, blev tillgången som en kapitalisering av de operationella 

leasingavtalen medför beräknat. En teoretiskt uppskjuten skatt uppstår i och med denna beräkning, då 

man antar att tillgången skrivs av snabbare än skulden. Den teoretiska uppskjutna skatten beräknades 

genom att skillnaden mellan tillgång och skuld multiplicerades med skattesatsen på 22 % som har 

tillämpats för alla bolag. Det återstående beloppet påverkar det egna kapitalet samt eventuellt 

minoritetsintresse. 

 

Tabell 7: Påverkan balansräkning 

 

ÅR 1 2 3 4 10,6 Totalt

PV av leasing, skuld 58,86 61,49 48,18 33,55 94,19

Förhållande 0,99 0,97 0,96 0,94 0,85

PV av leasing, tillgång 58,01 59,72 46,13 31,68 80,48 276,02

PV av leasing, skuld PV av leasing, tillgång Uppskjuten skatt Eget kapital Minoritetsintresse

296,27 276,02 4,46 -15,8 0
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Den påverkan som uppstår för resultaträkningen beräknades genom att först räkna ut genomsnittet av 

2014 och 2015 års minimileasingavgifter för det kommande året. För Green Cargo var 2014 och 2015 

års minimileasingavgifter för det kommande året 128 och 129, vilket gav ett medelvärde på 128,5.  

 

Därefter beräknades avskrivningarna som uppstår för tillgångarna. Dessa avskrivningar beräknas genom 

att ta genomsnittet av de nuvärdesberäknade tillgångarna för både år 2014 och 2015 för att sedan 

dividera dem med den återstående livslängden. Summeringen av avskrivningarna är lika med de 

avskrivningar som en kapitalisering tillför för år 2015. 

 

Tabell 8: Avskrivningar 

 

 

Efter detta beräknades de räntekostnader som uppstår vid en kapitalisering av operationella leasingavtal, 

genom att ta genomsnittet av de nuvärdesberäknade skulderna för både år 2014 och 2015 som sedan 

multiplicerades med diskonteringsräntan. Exempelvis blev räntekostnaderna för Green Cargo 8,79 

(((257,23+328,83)/2)*0,03). Sedan minskades resultat före skatt med skattesatsen. Det återstående 

beloppet blev därmed lika med den påverkan som uppstår för årets resultat vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal. 

 

Tabell 9: Påverkan resultaträkning 

 

 

 

 

 

Avskrivning

Kapitaliserad tillgång 1 2 3 4 5+ Totalt

Nuvarande år 58,01 59,72 46,13 31,68 80,48

Föregående år 51,3 58,88 50,7 38,8 112,13

Genomsnitt 54,65 59,3 48,41 35,24 96,3

Avskrivning 54,65 29,65 16,14 8,81 9,09 118,34

Leasing betalning Avskrivning EBIT Räntekostnad EBT Skattekostnad Årets resultat Minoritet

128,5 -118,34 10,16 -8,79 1,37 -0,3 1,07 0
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4. Empiri 

4.1 Resultat- och balansräkning 
 
Tabell 10: Påverkan på resultat- och balansräkningen efter kapitalisering av operationella leasingavtal 

 

 

Genom att ha kapitaliserat de operationella leasingavtalen har skulderna och tillgångarna ökat för alla 

undersökta bolag. De ökade skulderna ligger i ett intervall mellan 1,24 och 14 767,53 MSEK med en 

median på 197,6, där den tredje kvartilen har ökade skulder på 948,62 eller mer. Medianen i den 

procentuella förändringen hos de undersökta bolagen är 12,92 %. Den minsta respektive högsta 

procentuella förändringen av skulder hos de undersökta bolagen är 0,04 % och 110,42 %. De ökade 

tillgångarna ligger i ett intervall mellan 1,21 och 13 776,12 MSEK med en median på 185,47, där den 

tredje kvartilen har ökade skulder på 919,6975 eller mer. Medianen i den procentuella förändringen hos 

de undersökta bolagen är 14,35 %. Den minsta respektive högsta procentuella förändringen av tillgångar 

hos de undersökta bolagen är 0,04 % och 178,54 %. Rörelseresultatet (EBIT) har fått en positiv effekt 

efter en kapitalisering av operationella leasingavtal. Ökningarna i rörelseresultatet ligger i ett intervall 

mellan 0,07 % och 32,51 % med en median på 5,14 %, där den tredje kvartilen har en positiv effekt på 

rörelseresultatet med 17,65 % eller mer. Årets resultat får en varierad effekt. Förändringarna i årets 

resultat ligger i ett intervall mellan -9,86 % och 4,13 % med en median på 0,15 %. Den första kvartilen 

har en effekt på -0,13 eller lägre, medan den tredje kvartilen har en positiv effekt på 0,99 % eller mer.  

 

 

Ytterligare skulder Skulder Ytterligare tillgångar Anläggningstillgångar

i MSEK på grund av före på grund av före

 kapitalisering  kapitalisering Förändringar  kapitalisering  kapitalisering Förändringar

Minimum 1,24 50,261 0,04% 1,21 76 0,04%

1.a kvartilen 81,3575 698,15425 2,92% 76,2 334,5 6,73%

Median 197,6 3201 12,92% 185,47 2595,5 14,35%

3:e kvartilen 948,62 17832 25,59% 919,6975 5865,5 71,23%

Maximum 14767,53 362704 110,42% 13776,12 343291 178,54%

Medelvärde 1380,891 52986,8857 20,78% 1286,171 22221,8311 44,75%

Std. Deviation 3340,584486 118345,2102 26,95% 3113,790871 76057,3662 60,69%

EBIT före EBIT efter Årets resultat före Årets resultat efter

kapitalisering kapitalisering Förändringar kapitalisering  kapitalisering Förändringar

Minimum -22967 -22897,24 0,07% -19766 -19784,14 -9,86%

1.a kvartilen 7,2285 8,2835 0,36% 1,61075 0,97075 -0,13%

Median 166 195,9 5,14% 172 175,64 0,15%

3:e kvartilen 1275,25 1301,635 17,65% 834,75 837,065 0,99%

Maximum 4791 4802,76 32,51% 4803 4801,87 4,13%

Medelvärde -396,8937 -352,0362 8,67% -386,7389 -386,3524 -0,34%

Std. Deviation 5456,79276 5458,645524 10,51% 4696,949715 4701,094973 3,25%
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4.2 Nyckeltal avseende balansräkningen  

Tabell 11: Påverkan på nyckeltal avseende balansräkningen efter kapitalisering av operationella leasingavtal 

 

 

Kapitalomsättningshastigheten har påverkats negativt för nästan alla undersökta bolag. Försämringarna i 

kapitalomsättningshastigheten ligger i ett intervall mellan -23,78 % och 0 % med en median på -2,93 %, 

där den tredje kvartilen inte har påverkats avsevärt då den ligger mellan -0,56 % och 0 %. Intensitet av 

investeringar har ökat för nästan alla bolag efter kapitaliseringen av operationella leasingavtal. Det 

ligger i ett intervall mellan 0 % och 178,44 % med en median på 5,98 %. Den första kvartilen har inte 

påverkats lika mycket då en ökning mellan 0 % och 1,51 % har skett. Däremot har den tredje kvartilen 

påverkats mer med en ökning mellan 17,34 % till 178,44 %. För alla undersökta bolag har 

skuldsättningsgraden ökat. Förändringarna i skuldsättningsgraden ligger i ett intervall mellan 0 % och 

193,11 % med en median på 2,86 %. Den första kvartilen har inte förändrat alls, medan den tredje 

kvartilen har påverkats med en förändring från 58,13 % ända upp till 193,11 %. Soliditeten har 

försämrats för alla bolag. Försämringen ligger i ett intervall mellan -63,60 % och -0,11 % med en 

median på -7,11 %. Bolagen i den första kvartilen har påverkats väldigt negativt då det ligger mellan      

-63,60 % och -22,01 %. Den tredje kvartilen har inte påverkats i lika stor utsträckning, med en 

försämring på -2,84 % och -0,11 %.  

 

4.3 Nyckeltal avseende lönsamhet 

Tabell 12.1: Påverkan på nyckeltal avseende lönsamhet efter kapitalisering av operationella leasingavtal 

 

Kapitalomsättningshastighet Intensitet av investeringar Skuldsättningsgrad Soliditet

Relativ förändring Relativ förändring Relativ förändring Relativ förändring

Minimum -23,78% 0,00% 0,00% -63,60%

1.a kvartilen -7,95% 1,51% 0,00% -22,01%

Median -2,93% 5,98% 2,86% -7,11%

3:e kvartilen -0,56% 17,34% 58,13% -2,84%

Maximum 0,00% 178,44% 193,11% -0,11%

Medelvärde -6,19% 23,11% 40,88% -13,61%

Std. Deviation 7,71% 44,98% 66,71% 16,78%

Vinstmarginal Räntetäckningsgrad

Relativ förändring Relativ förändring

Minimum 0,00% -97,94%

1.a kvartilen 0,36% -37,19%

Median 5,00% -14,83%

3:e kvartilen 17,65% -0,22%

Maximum 32,51% 0,38%

Medelvärde 8,65% -24,76%

Std. Deviation 10,52% 29,25%
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Vinstmarginalen har fått en positiv effekt för nästan alla bolag efter kapitaliseringen av de operationella 

leasingavtalen. Ökningarna i vinstmarginalerna ligger i ett intervall mellan 0 % och 32,51 % med en 

median på 5 %, där den tredje kvartilen har en positiv effekt på rörelseresultatet med 17,65 % eller mer. 

Däremot har den första kvartilen knappt förändrats, där den positiva effekten är som mest 0,36 %.  

Räntetäckningsgraden har påverkats. Det ligger i ett intervall mellan -97,94 % och 0,38 % med en 

median på -14,83 %, där den tredje kvartilen inte har påverkats mycket med ett intervall mellan -0,22 % 

och 0,38 %.  

 

Tabell 12.2: Påverkan på nyckeltal avseende lönsamhet efter kapitalisering av operationella leasingavtal 

 

 

Avkastning på totala tillgångar har en varierad förändring efter en kapitalisering av operationella 

leasingavtal. Förändringarna ligger i ett intervall mellan -16,40 % och 20 % med en median på -0,07. 

Den första kvartilen har en negativ effekt mellan -16,40 och -1,84, medan den tredje kvartilen har en 

positiv effekt mellan 4,77 % och 20 %. Avkastning på sysselsatt kapital har påverkats olika för de 

undersökta bolagen. Förändringarna ligger i ett intervall mellan -18,77 % och 19,69 % med en median 

på -0,14. Den första kvartilen har en negativ effekt mellan -18,77 och -2,07 %, medan den tredje 

kvartilen har en positiv effekt mellan 0,97 % och 19,69 %. Avkastning på eget kapital har en varierad 

förändring efter en kapitalisering av operationella leasingavtal. Förändringarna ligger i ett intervall 

mellan -11,19 % och 18,72 % med en median på 0,43. Den första kvartilen har en negativ effekt mellan 

-11,19 och -0,08 %, medan den tredje kvartilen har en positiv effekt mellan 2,63 % och 18,72 %.  

 

 

 

 

 

Avkastning på totala tillgångar Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital

Relativ förändring Relativ förändring Relativ förändring

Minimum -16,40% -18,77% -11,19%

1.a kvartilen -1,84% -2,07% -0,08%

Median -0,07% -0,14% 0,43%

3:e kvartilen 4,77% 0,97% 2,63%

Maximum 20,00% 19,69% 18,72%

Medelvärde 2,24% 0,83% 1,83%

Std. Deviation 9,15% 8,59% 5,67%
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4.4 Nyckeltal avseende finansiella marknaden 

Tabell 13: Påverkan på nyckeltal avseende finansiella marknaden efter kapitalisering av operationella leasingavtal 

 

Vinst per aktie har påverkats varierande. Förändringarna ligger i ett intervall mellan -10,45 % och 8,13 

% med en median på 0,15. Den första kvartilen har en negativ effekt mellan -10,45 och -0,13 %, medan 

den tredje kvartilen har en positiv effekt mellan 0,99 % och 8,13 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst per aktie

Relativ förändring

Minimum -10,45%

1.a kvartilen -0,13%

Median 0,15%

3:e kvartilen 0,99%

Maximum 8,13%

Medelvärde 0,01%

Std. Deviation 3,43%
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5. Analys 

5.1 Resultat- och balansräkning 
 

IAS 17 har påverkat redovisningen så att skulder och tillgångar har undanhållits från balansräkningen. 

Empirin som har införskaffats har visat de ökningar av skulder och tillgångar som har uppstått efter en 

kapitalisering av operationella leasingavtal. Detta är gemensamt med de slutsatser som har dragits i 

tidigare forskning. 

 

Redovisningen av leasingavtal enligt IFRS 16 ger ett märkbart avtryck i balansräkningen. Den 

finansiella rapporten blev mer balansorienterad efter att vi har kapitaliserat de operationella 

leasingavtalen och redovisningen av leasingavtal blev enhetligare då inga skillnader i redovisning av 

leasingavtal uppstår. 

 

Skulder och tillgångar har ökat och leasingkostnader i resultaträkningen har försvunnit. 

Denna förändring överensstämmer med IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter då all leasing redovisas som en skuld. Detta är ett steg till att göra den finansiella rapporten 

mer balansorienterad vilket IASB eftersträvar. 

 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) fann att alla företags skulder ökade. I deras studie låg de ökade 

skulderna i ett snarliknande intervall som i vår undersökning. Fülbier, Silva och Pferdehirt median för 

ökade skulder låg på 17,3 % och i vår undersökning låg den på 12,92 %, men allt över medianen är 

avvikande från vår undersökning. Detta beror troligtvis på att Fülbier, Silva och Pferdehirt hade ett 

väldigt stort urval jämfört med vårt, samt att deras undersökta bolag möjligtvis är intensivare när det 

kommer till operationell leasing. I Tais (2013) undersökning ökade de två undersökta företagens skulder 

markant med 612 % respektive 677 %. Detta är väldigt avvikande från vårt resultat där den tredje 

kvartilen ligger mellan 25,59 % och 110,42 %. Denna stora skillnad beror på att urvalet i vår 

undersökning inte har lika stora operationella leasingkostnader jämfört med Tais (2013) undersökning 

som behandlar restauranger, vilket är en leasingintensiv bransch. Wong och Joshi (2013) har ett ökat 

medelvärde i skulder precis som vår studie, men vi hade ett högre medelvärde (20,78 %) jämfört med 

Wong och Joshi (2013) (4,34 %). Detta kan förklaras av vårt urval där några bolag har höga utstickande 

värden, men som är en stor andel av det urval vi har, jämfört med Wong och Joshi (2013) som hade ett 

betydligt större urval. 
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I Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) undersökning ökade tillgångarna för alla undersökta bolag. 

Resultatet i vår undersökning ligger i ett någorlunda liknande intervall. Medianen för ökade tillgångar i 

Fülbier, Silva och Pferdehirts undersökning ligger på 8,5 % och den tredje kvartilen ligger mellan 18,2 

% och 326,5 %, medan medianen för ökade tillgångar i vår undersökning ligger på 14,35 % och den 

tredje kvartilen ligger mellan 71,32 % och 178,54 %. Dessa skillnader beror på att mängden av 

tillgångar som inte redovisas i balansräkningen är stor i proportion till de tillgångar som redovisas i 

balansräkningen. Den tredje kvartilen för ökade tillgångar är väldigt hög för vår undersökning då den 

ligger mellan 71,32 % och 178,54 %. Detta är ganska likt med Tais (2013) undersökning, där de två 

undersökta företagens tillgångar fick en väldigt stor ökning med 309 % och 207 % eftersom de 

behandlar leasingintensiva företag i form av restauranger. Att vissa bolag får en stor del ökade tillgångar 

i vår undersökning beror på att de har en stor mängd dolda tillgångar i form av operationell leasing i 

förhållande till redovisade tillgångar. Wong och Joshi (2013) har ett ökat medelvärde i tillgångar precis 

som vår studie, men vi hade ett högre medelvärde (14,35 %) jämfört med Wong och Joshi (2013) (3,47 

%). Detta kan förklaras av vårt urval där några bolag hade värden som är väldigt större än de andra 

undersökta bolagen, men som är en relativt stor andel av det urval vi har, jämfört med Wong och Joshi 

(2013) som hade ett större urval. 

 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) fann att rörelseresultatet fick en positiv effekt efter en kapitalisering 

av operationella leasingavtal. Detta överensstämmer med resultatet i vår undersökning, dock finns det en 

del ojämlikheter i den positiva effektens storlek. Fülbier, Silva och Pferdehirts resultat visade en median 

på det ökade rörelseresultatet med 2,9 % och den tredje kvartilen ligger mellan 7,2 % och 113,6 %. I vår 

undersökning fann vi att medianen på det ökade rörelseresultatet ligger på 5,14 % och att den tredje 

kvartilen ligger mellan 17,65 % och 32,51 %. Detta beror på att leasingkostnaderna skiljer sig åt i hur 

stor den är i relation till resultaträkningen. 

 

Den effekt som uppstod för årets resultat i vår undersökning är väldigt lik med vad Fülbier, Silva och 

Pferdehirt (2008) fann. I båda undersökningarna finns det en negativ effekt på minimum, den första 

kvartilen ända fram till början av den tredje kvartilen uppvisar små förändringar, samt den maximala 

förändringen visar en god positiv effekt. Detta innebär att några bolag drar fördelar av IFRS 16 

avseende årets resultat, medan andra får en negativ effekt på årets resultat på grund av räntekostnaderna. 
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5.2 Nyckeltal avseende balansräkningen 
 

Tillgångar och skulder har ökat efter kapitaliseringen av operationella leasingavtal i de statliga bolagen, 

vilket har lett till att nyckeltalen avseende balansräkningen har påverkats. Detta har noterats i tidigare 

forskning. 

 

Likt Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) forskning har kapitalomsättningshastigheten påverkats 

negativt eller knappt förändrats. Våra förändringar i kapitalomsättningshastigheten är lite avvikande från 

Fülbier, Silva och Pferdehirts forskning. Deras median (-5,8 %) är dubbelt så stor som i vårt resultat      

(-2,93 %). Fülbier, Silva och Pferdehirts resultat visade en stor förändring i den första kvartilen som låg 

mellan -62,2 % och -12,2 %, medan vår första kvartil låg mellan -23,78 % och -7,95 %. Dessa skillnader 

beror på att intäkterna är oförändrade, medan balansomslutningen förändras. Storleken på 

balansomslutningens förändring vid en kapitalisering av operationella leasingavtal påverkar 

kapitalomsättningshastigheten. Den tredje kvartilen i vår undersökning ligger i ett intervall mellan -0,56 

% och 0 %. Detta överensstämmer någorlunda bra med vad Fülbier, Silva och Pferdehirt fann, vilket låg 

mellan -2,4 % och -0,1 %. 

 

Intensitet av investeringar i de undersökta bolagen har ökat efter kapitaliseringen av operationella 

leasingavtal, vilket liknar Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) undersökning. Den enda avvikelsen är att 

den tredje kvartilen i vår undersökning ligger mellan 17,34 % och 178,44 %, medan i Fülbier, Silva och 

Pferdehirts undersökning ligger den tredje kvartilen mellan 7,9 % och 115 %. Skillnaden beror på att 

vissa företag har en stor andel dolda anläggningstillgångar som inte redovisas i balansräkningen i 

relation till totala tillgångar. 

 

Imhoff, Lipe, och Wright (1991) fann att i företag med stora operationella leasingavtal ökade 

skuldsättningsgraden med 191 % och i företag med mindre operationella leasingavtal ökade 

skuldsättningsgraden med 47 %. I vår undersökning har inte alla företag ökat sina skuldsättningsgrader, 

men alla företag över medianen ligger mellan 2,86 % och 193,11 %. Den tredje kvartilen ligger på 58,13 

%, vilket betyder att enligt Imhoff, Lipe och Wright är andelen under den tredje kvartilen bestående av 

företag med mindre operationella leasingavtal. Den maximala ökningen bland de undersökta bolagen är 

193,11 % och liknas vid ett företag med stora leasingavtal. I Tais (2013) undersökning ökade de två 

undersökta företagens skuldsättningsgrad med 1 214,5 % och 743,5 %. Dessa förändringar är långt ifrån 

resultaten i vår undersökning, vilket beror på att Tais underökning bestod av företag med väldigt stora 

operationella leasingavtal. Wong och Joshis (2013) medelvärde i förändring i skuldsättningsgrad för 
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deras undersökta bolag blev 31,69 % och medelvärdet i förändring i skuldsättningsgrad för våra 

undersökta bolag blev 40,88 %, vilket är någorlunda avvikande från vårt resultat, men att 

skuldsättningsgraden har ökat stämmer överens.   

 

I Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) undersökning ökade skuldsättningsgraden för alla bolag, vilket 

det inte gjorde för våra undersökta bolag. Fülbier, Silva och Pferdehirts resultat är avvikande från de 

resultat vi har funnit i vår undersökning. Den första kvartilen i våra resultat är oförändrad, medan 

Fülbier, Silva och Pferdehirt har förändringar mellan 0,2 % och 3,1 %. Det finns en stor avvikelse i 

deras tredje kvartil som ligger mellan 18,9 % och 301,2 %, medan den tredje kvartilen i vår 

undersökning ligger mellan 58,13 % och 193,11 % Förklaringen till att skillnader finns mellan vår 

undersökning och tidigare forskning är det blir en dubbel effekt i skuldsättningsgraden efter en 

kapitalisering av operationella leasingavtal.  Ökningen i skulder är alltid större än ökningen i tillgångar 

på grund av att tillgången skrivs av linjärt, medan skulden minskar i en mindre takt, därmed minskar 

alltid eget kapital. Ju större effekt i skulder, desto större effekt i eget kapital. Förändringar i 

skuldsättningsgraden påverkas även av hur stora skulderna som inte redovisas i balansräkningen är 

gentemot de skulder som redovisas i balansräkningen. I vår undersökning förekommer det även bolag 

som saknar räntebärande skulder. 

 

Efter en kapitalisering av operationella leasingavtal har soliditeten för alla undersökta bolag minskat, 

detta stämmer överens med tidigare forskning av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008). En liten skillnad i 

förändringar i soliditet i vår undersökning finns mellan den första kvartilen och medianen som är nästan 

dubbel så stor som i Fülbier, Silva och Pferdehirts undersökning. Denna skillnad beror på att eget kapital 

alltid minskar och att tillgångar alltid ökar. Storleken på tillgångens ökning är alltid mindre skulden. 

Detta betyder att eget kapital minskar, men att minskningens storlek beror på hur stor den skuld som inte 

redovisas i balansräkningen är.  

 

5.3 Nyckeltal avseende lönsamhet 
 

Vinstmarginalen för bolagen i vår undersökning har fått en positiv förändring av en kapitalisering av 

operationella leasingavtal. Detta har anmärkts Fülbier, Silva och Pferdehirts undersökning, där 

förändringarna i vinstmarginalen ligger mellan 0 % och 113,6 %. En olikhet med vår undersökning är att 

den tredje kvartilen ligger mellan 17,65 % och 32,51 %, medan Fülbier, Silva och Pferdehirts tredje 

kvartil låg mellan 7,2 % och 113,6 %. Denna skillnad beror på att rörelseresultatet alltid får en positiv 

effekt, medan rörelsekostnaderna är oförändrade. Vissa bolag har en stor andel operationella 
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leasingavtal i resultaträkningen, men dessa försvinner när de redovisas i balansräkningen i stället, vilket 

ger ett förbättrat rörelseresultat. 

 

Räntetäckningsgraden i Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) undersökning har en liknande effekt efter 

en kapitalisering av operationella leasingavtal som i vår. En stor andel av populationen får en försämrad 

effekt, medan några bolag får en positiv effekt. I vår undersökning ligger minimum och medianen 

mellan -97,94 % och -14,83 %, medan Fülbier, Silva och Pferdehirt har ett intervall mellan -91,1 % och 

-9,2 %. Den tredje kvartilen i vår undersökning ligger mellan -0,22 % och 0,38 %, men i Fülbier, Silva 

och Pferdehirts undersökning ligger den mellan -2,4 % och 35,2 %. Dessa skillnader beror på att 

rörelseresultatet och räntekostnaderna alltid ökar, men de räntekostnader som ökar är en stor andel av de 

räntekostnader som redan finns i den finansiella rapporten. De ökade räntekostnaderna beror även på 

vilken diskonteringsränta som har tillämpats. 

 

Våra resultat avseende förändringar i avkastning på totala tillgångar är väldigt lika med vad Fülbier, 

Silva och Pferdehirt (2008) fann. Båda resultaten uppvisar både positiva och negativa effekter för de 

undersökta bolagen. Minimum och medianen i vår undersökning ligger mellan -16,40 % och -0,07 %, 

och den tredje kvartilen ligger mellan 4,77 % och 20 %. För Fülbier, Silva och Pferdehirt ligger 

minimum och medianen mellan -15,6 % och -0,3 %, och den tredje kvartilen ligger mellan 1,1 % och 

37,1 %. I Imhoff, Lipe och Wrights (1991) studie minskade avkastningen på totala tillgångar med 34 % 

i företag med stora operationella leasingavtal. I företag med mindre operationella leasingavtal minskade 

avkastningen på totala tillgångar med 10 %. I Wong och Joshis (2013) undersökning minskade 

avkastningen på totala tillgångar med ett medelvärde på 15,35 % och i Tais (2013) studie minskade de 

två företagens avkastning på totala tillgångar med 62,9 % och 46,9 %. Detta är väldigt avvikande från 

våra resultat där den första kvartilen ligger bara mellan -16,40 % och -1,84 % och medelvärdet ligger på 

2,24 %. Dessa skillnader beror på hur stor ökningen av tillgångar är gentemot redovisade tillgångar. 

Vissa bolag har en stor andel tillgångar som inte redovisas i balansräkningen, men som skulle påverka 

avkastningen på totala tillgångar negativt om det var redovisat i balansräkningen. 

 

Förändringarna i avkastning på sysselsatt kapital är ganska snarlik med Fülbier, Silva och Pferdehirts 

(2008) undersökning. Både våra och Fülbier, Silva och Pferdehirts resultat visar att bolag får både 

negativa och positiva effekter. En större andel har i vår undersökning fått en positiv effekt efter en 

kapitalisering av operationella leasingavtal jämfört med Fülbier, Silva och Pferdehirt, medan Fülbier, 

Silva och Pferdehirt har större negativa förändringar jämfört med vår undersökning. Minimum och 

medianen i vår undersökning ligger mellan -18,77 % och -0,14 %, och den tredje kvartilen ligger mellan 
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0,97 % och 19,69 %. För Fülbier, Silva och Pferdehirt ligger minimum och medianen mellan -27 % och 

-2 %, och den tredje kvartilen ligger mellan -0,2 % och 30,2 %. Avvikelserna beror på att EBIT och 

tillgångar alltid ökar, men beroende på hur stor andel av tillgångar som inte redovisas i balansräkningen 

påverkar om det blir en negativ eller positiv förändring för nyckeltalet. 

 

Avkastningen på eget kapital i Wong och Joshis (2013) undersökning hade en smärre förändring med ett 

medelvärde på -1,23 %, vilket avviker från vårt resultat där medelvärdet ligger på 1,83 %. 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) fann att det uppstod både positiva och negativa förändringar. Detta 

överensstämmer med vårt resultat, men att förändringarna i Fülbier, Silva och Pferdehirts är nästan 

dubbelt så stora. Dessa skillnader beror på att eget kapital alltid minskar efter en kapitalisering av 

operationella leasingavtal på grund av att skulderna alltid är större än tillgångarna, samt att val 

diskonteringsränta påverkar räntekostnaderna vilket i sin tur påverkar årets resultat. Storleken på 

minskningen av eget kapital påverkar till stor del förändringen i avkastning på eget kapital 

 

5.4 Nyckeltal avseende finansiella marknaden 
 

Förändringarna i vinst per aktie är både positiva och negativa för de undersökta bolag, precis som vad 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) fann. Intervallet i Fülbier, Silva och Pferdehirts undersökning är 

ganska likt med vårt resultat. De större avvikelserna finns i den första kvartilen och den tredje kvartilen 

som i vår undersökning ligger mellan -10,45 % och -0,13 %, respektive 0,99 % och 8,13 %. I Fülbier, 

Silva och Pferdehirts undersökning ligger den första kvartilen mellan -2,6 % och 0,1 %, och den tredje 

kvartilen ligger mellan 0,6 % och 42,6 %.  Skillnaderna beror på att val av diskonteringsränta påverkar 

räntekostnaderna vilket i sin tur påverkar årets resultat. Därmed kan årets resultat minska eller öka efter 

en kapitalisering av operationella leasingavtal, vilket i sin tur påverkar vinst per aktie. 
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6. Slutsats 

Den nya redovisningen av leasingavtal IFRS 16 innebär att leasingavtal inte kan klassificeras som 

operationella leasingavtal, utan bara som finansiella leasingavtal med undantag från leasingavtal som 

har en löptid mindre än 12 månader samt leasingavtal av mindre värde. Genom att ha tillämpat en 

kapitaliseringsmodell som har utformats av Imhoff, Lipe, och Wrights (1991; 1997) och Fülbier, Silva 

och Pferdehirt (2008) har vi omvandlat operationella leasingavtal i statligt ägda bolag till finansiella 

leasingavtal för att se effekterna i den finansiella ställningen och resultatet. 

 

En kapitalisering av operationella leasingavtal i statligt ägda bolag leder till ökade skulder och 

tillgångar, förbättrat rörelseresultat, samt förändrade nyckeltal. Detta innebär att en tillämpning av IFRS 

16 är anpassat efter IASB:s definition av skuld och därmed kan det inte förekomma dolda skulder 

avseende leasing i den finansiella rapporten. IFRS 16 ökar transparensen då IAS 17 döljer skulder och 

tillgångar med operationella leasingavtal. Därmed visar IFRS 16 en mer rättvis bild då det synliggör de 

risker som inte tas med i den finansiella rapporten när IAS 17 tillämpas. Statligt ägda bolag strävar efter 

att ha en så transparent redovisning som möjligt, vilket inte är möjligt med IAS 17. En tillämpning av 

IFRS 16 i de statligt ägda bolagen möjliggör en transparentare redovisning.  

 

Märkbart är att förändringar efter en kapitalisering av operationella leasingavtal är olika, vilket beror på 

hur stor andelen av operationell leasing är gentemot balansräkningen. Vissa branscher har en 

leasingintensivare struktur än andra, vilket gör att operationella leasingavtal anses vara ett attraktivare 

alternativ, då det inte syns i balansräkningen. Därför bör man kapitalisera för att synliggöra riskerna i 

finansiell ställning och resultat. Däremot bör de statliga bolagens finansiella stöd inte påverkas då 

kreditgivare är medvetna om det, samt att statliga bolags finansiella stöd är väldigt stark oavsett 

finansiell ställning och resultat. Därmed bör inga större förändringar vid beslut om storlek på krediter, 

lån och investeringar påverkas, men att IFRS 16 kommer att underlätta för användarna av den finansiella 

rapporten då de får en mer komplett bild av företagets finansiella ställning. 

 

Vi ville se effekterna efter en kapitalisering i statligt ägda bolag och jämförde de med tidigare forskning 

för att öka förståelsen för IFRS 16:s påverkan i statligt ägda bolag. Genom att ha jämfört en 

kapitalisering av leasingavtal i svenska statligt ägda bolag med tidigare forskning, har vi konstaterat att 

de svenska statligt ägda bolagen står inför liknande effekter vid en kapitalisering av operationella 

leasingavtal som har framhållits i tidigare forskning.  
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7. Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning behandlar bara svenska statligt ägda bolag. Dessa var få och det skulle vara 

intressant att se de statliga bolagens situationer i ett större perspektiv genom att se hur de förhåller sig 

till omvärlden. För vidare forskning skulle det vara intressant att se om det förekommer skillnader vid 

en kapitalisering av operationella leasingavtal mellan svenska statligt ägda bolag och statligt ägda bolag 

i utlandet, för att se om olika länders statligt ägda bolag har lika stora förändringar vid en kapitalisering 

av operationella leasingavtal.  
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Bilaga 1: Undersökta företag 

Apoteket 

Bilprovningen 

Fouriertransform 

Green Cargo 

Infranord 

Lernia 

Orio 

PostNord 

RISE 

SAS 

SBAB 

SEK 

SJ 

SSC 

Sveaskog 

Svenska Spel 

Svevia 

Teracom Boxer Group 

Vattenfall 

Systembolaget 

 


