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Abstract  
 

Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing 

and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank 

loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business 

investment. Imhoff, Lipe and Wright (1991) wrote that the popularity of leasing is due to 

management's ability to maintain leased asset and hence the finance obligation off-balance 

sheet. The forthcoming transition from IAS 17 to IFRS 16 implies a change of operational and 

financial leasing reporting for lease takers to provide a more transparent and comparable 

picture of the company's balance - and income statement. 

 

The constructive capitalization method is the theory of this paper which Imhoff, Lipe and 

Wright (1991,1997) developed and Fülbier Silva and Pferdehirt (2008) later modified. The 

method is used to capitalize the company's operational leases based on public information 

from annual reports. The study was conducted with a quantitative approach by collecting 

secondary data on the OMXS30 companies. The purpose of the paper was to highlight how 

large company’s operative in Sweden are affected by the new leasing rules in IFRS 16 and 

review the amount of debts that are de facto outside the balance sheet.  

 

This study shows that companies will report higher liabilities, assets, operating profit and net 

profit, and less own equity. The study also shows that the key ratios examined will change 

when the transition from IAS 17 to IFRS 16 occurs. The capitalization of operational leases 

led to a higher increase in total liabilities than total assets that could see a less higher increase. 

This led to a diversified effect on the key ratios examined. Key ratios linked to profitability 

and solidity that change the most in comparison with the remaining key ratios in this study 

were the D/A ratio and Solidity. The key ratio with the most overall diversified change where 

the debt / equity ratio. The financial ratios were changed for all the examined companies, 

however, the P/E rate staggered with the highest change, overall and for each company. This 

paper shows that retailers will be affected most, which H&M shows in this study with a 

doubling debt ratio.



 

 

Sammanfattning  
 
Leasing har varit och är amerikanska företagens största externa källa till 

utrustningsfinansiering och det finns spår som tyder på att konceptet redan använts 2010 år 

före Kristus. Leasing är större än banklån, obligationer, aktier och är den snabbast växande 

formen av affärsinvesteringar. Imhoff, Lipe och Wright (1991) skrev att populariteten av 

leasing beror på ledningens förmåga att behålla den leasade tillgången och därmed den 

finansiella skulden utanför balansräkningen. Den kommande övergången från IAS 17 till 

IFRS 16 innebär en förändring av operationell och finansiell leasingredovisning för 

leasingtagare för att tillhandahålla en mer transparent och jämförbar bild över företagets 

balansräkning och resultaträkning. 

 

Teorin för denna uppsats är konstruktiv kapitaliseringsmetod som Imhoff, Lipe och Wright 

(1991,1997) tog fram och som senare Fülbier Silva och Pferdehirt (2008) modifierade. 

Modellerna används för att kunna kapitalisera företagens operativa leasingavtal utifrån 

offentlig information från årsredovisningen. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats 

genom insamling av sekundärdata på OMXS30-företagen. Syftet med uppsatsen är att belysa 

hur stora företag som är verksamma i Sverige påverkas av de nya leasingreglerna i IFRS 16 

och uppmärksamma hur mycket skulder som de facto ligger utanför balansräkningen. 

 

Denna studie framvisar att företagen kommer redovisa högre skulder, tillgångar, 

rörelseresultat och nettoresultat samt ett mindre eget kapital. Studien uppmärksammar även 

att de undersökta nyckeltalen kommer förändras vid övergången från IAS 17 till IFRS 16. 

Kapitaliseringen av operationella leasingavtal ledde till en högre ökning av summa skulder än 

summa tillgångar som erhöll en mindre ökning. Detta ledde till en diversifierad effekt på de 

undersökta nyckeltalen. Nyckeltalen kopplat till lönsamhet och soliditet, som förändras mest i 

jämförelse med de resterande undersökta nyckeltalen i denna studie, var D/A – talet och 

Soliditet samt nyckeltalet som hade högst diversifierad förändring var skuldsättningsgraden. 

De mer finansiellt inriktade nyckeltalen förändrades för samtliga undersökta företag dock 

presenterade P/E – talet den högsta förändringen, totalt sett och för respektive företag. 

Sammantaget för studien är att detaljhandelsföretag kommer påverkas mest vilket H&M 

demonstrerar i denna uppsats med en fördubblad skuldsättningsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppsdefinitioner  

● B/M: Bokfört eget kapital genom marknadsvärde, mäter det egna kapitalets styrka.   

● CRSP: Center for Research in Security Prices 

● D/A: skulder genom tillgångar, ett känslighetsmått. 

● D/E: Skuldsättningsgrad 

● EBIT: Earnings Before Interests & Taxes 

● EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 

● FASB: Financial Accounting Standards Board 

● Finansiell Leasing: Hyresavtal som historiskt har ingått i balansräkningen  

● Förräntning: Ränta 

● IAS: International Accounting Standards 

● IASB: International Accounting Standards Board 

● IFRS: International Financial Reporting Standards 

● Lönsamhet: Är ett finansiellt mått som visar på ett företags avkastningsförmåga på 

bundet kapital. 

● Lös koppling: Skiljer på vad som sägs, beslutas och faktiskt görs.  

● MLP: Minimileasingavgifterna 

● OBS: Off Balance Sheet 

● Obsoleta: Föråldrat, ur bruk   

● OMXS30: OMX Stockholm 30, är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. 

● Operationell Leasing: Hyresavtal som historiskt har skrivits utanför balansräkningen 

● Profit margin: Lönsamhetsmarginal, nettoinkomst dividerat med omsättning. 

● PwC: Ett företag som är ledande inom revision, redovisning, skatte- och 

affärsrådgivning. 

● ROA: Avkastning på totalt kapital  

● ROE: Avkastning på eget kapital  

● RR: Rörelseresultat 

● Sale- & leaseback: Sälj av tillgång för att sedan hyra tillbaks den. 

● SCB: Statistiska Central Byrån 

● SIC: Standard Industrial Classification 

● Skuldsättningsgrad: Beskriver ett företags finansiella risk (räntekänslighet) 

● Stora företag: Stora företag avser bolagsverketsdefinition av större företag fler än 50 

anställda i medeltal eller mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 80 

miljoner kronor i nettoomsättning. 

● Soliditet: Visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget 

kapital. 

● US GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles 

● USD: Amerikanska dollar 

● ÅR: Årets resultat (nettoresultat) 
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1.0 Inledning 
 

I kapitlet nedan ges en introduktion till ämnet leasing genom dess historia, fördelar och 

nackdelar samt den nya redovisningsprincipen. Detta avsnitt kommer längre fram övergå till 

kapitlets problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsning med intentionen att 

synliggöra studiens grund. 

 

1.1 Bakgrund  
 

 

Leasing etablerades redan på 1700-talet i USA för finansiering av häst och vagn och i mitten 

av 1900-talet blev kortfristiga leasingavtal föredragna på grund av specifika omständigheter 

som andra världskriget och en hög efterfrågan på varor från kunder. Den tidigaste formen av 

leasingbokföring skedde i oktober 1949 av American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) och gällde enbart för långfristiga leasingavtal. FASB beslutade i november 1976 att 

reglera leasingredovisningspraxisen och i Storbritannien 1982 utfärdade IASC IAS 17, 

redovisning av leasingavtal. (Taylor 2011) 

 

1984 upptäckte arkeologer lertavlor från den samariska staden Ur. Dessa lertavlor 

dokumenterade lantbrukshyra från 2010 år före Kristus och det var en signalering på att 

konceptet leasing använts redan under denna tidsepok. Dessa historiska spår hittades under 

samma veva som leasingindustrin stod för sin tredje skatteförändringen på fyra år. (Taylor 

2011)  

 

Det har således varit svårt att exakt veta när leasing började användas i världen. Leasing har 

vuxit till en mogen produkt som används kontinuerligt på den internationella marknaden av 

ekonomiska aktörer i århundraden. Det finns dokumenterat att leasingkontrakt har använts i 

fem decennier av specialiserade företag, såsom finansiella eller leasingföretag. Leasing 

används regelbundet av många företag i olika branscher som en viktig finansieringskälla idag, 

som inkluderar uthyrning av olika typer av varor som exempelvis fastigheter, maskiner eller 

bärbara datorer. (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 2018) 

 

Leasing är och har således varit amerikanska företags största externa källa till 

utrustningsfinansiering. Det är större än banklån, obligationer, aktier, kommersiella 

inteckningar och den snabbast växande formen av affärsinvesteringar. 2011 hade över 220 

miljarder dollar av utrustning leasats i USA och 550 miljarder dollar över hela världen. 

Sammantaget fortsätter den globala leasingvolymsökningen (Taylor 2011).  

 

European Rental Association (EAR) rapporterade att utrustningsmarknaden för uthyrning i 

EU-28 och europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) vuxit till cirka 23 miljarder euro 

2014, en tillväxt på 1,9% jämfört med 2013 (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 2018). White 

Clark Group (2016) redovisade Sveriges leasing för utrustningsmarknaden 1998, 2008 och 

2014 som var på 20%, 19,4% respektive 22,7%. Sverige låg även på plats nummer 9 år 2014 

med 18,94 miljarder dollar kopplat till leasing. Enligt leasing och biluthyrningsföreningen 

växte portföljen av leasade tillgångar i Europa med 1,7% och uppgick till cirka 730 miljarder 

euro i slutet av 2014 (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 2018). 2016 hade 

tillverkningsindustrin 715 miljoner kronor i operationell leasing, medan de hade 189 miljoner 

kronor i finansiell leasing. Informations- och kommunikationsföretagen hade störst skillnad 
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med 140 miljoner kronor i finansiell leasing och 1,548 miljarder kronor i operationell leasing 

(SCB 2017).  

 

Det finns både för- och nackdelar med leasing. Fördelarna är att leasing kan minska 

skattekostnader och minska osäkerhetsrelationen till de leasade tillgångarna. Det kan även bli 

lägre transaktionskostnader vid leasing gentemot köp eller finansiering av en tillgång. 

Nackdelarna är att leasing kan ådra mer skulder och samtidigt ersätta eller göra skulder 

mindre synliga. Detta gör att skulder göms genom leasing och ses som avskrivningar. (Hillier 

2013 ss. 589–594) 

 

Li (2006) förklarar att leasing kan även sänka kostnader i en konkurssituation eftersom 

leasade tillgångar är enklare att återförvärva. Leasing kan även öka mängden 

skuldfinansieringen för ett företag och således undvika utspädning av det egna kapitalet. För 

mindre företag kan leasing mildra begränsningar för att uppnå en optimal 

portföljdiversifiering och på ett effektivt sätt minska kapitalkostnaden. Li (2006) diskuterade 

kring det nya begreppet nätverksekonomin eller så kallade ”ny ekonomi” och leasing. 

Tillvägagångssättet utgår ifrån företag som alltmer lägger fokus på att omstrukturera det egna 

företaget och årsredovisningarna. I detta scenario är leasing ett hjälpmedel för de företag som 

vill bygga upp nya affärsmodeller. Det blir en form av outsourcing av den ekonomiska 

skötseln av tillgångar som inte är av strategisk nytta. Det kan bland annat observeras i 

flygplansbranschen och i containerlastningsbranschen. Vissa företag gör om sina resurssystem 

genom leasing via ett nätverkssystem istället för ägandet av ett flygplanskontrakt. 

 

Imhoff, Lipe och Wright (1991) menar att populariteten av leasing beror på ledningens 

förmåga att behålla den leasade tillgången och därmed den finansiella förpliktelsen utanför 

balansräkningen. Syftet med deras studie var att dokumentera vikten av långsiktiga 

operationella leasingavtal för allmänna risk- och prestationsåtgärder. I enlighet med god 

redovisningssed (GAAP) påverkar operativa leasingavtal inte tillgångs- eller 

skuldsidan. 

 

Enligt den nuvarande standarden (IAS 17) redovisas leasing antingen som ett operationellt 

eller finansiellt leasingavtal utifrån de ekonomiska risker och fördelar som medföljer 

leasingavtalet. Under IAS 17 redovisas endast finansiella leasingavtal hos leasingtagaren som 

en tillgång och en skuld i balansräkningen. IASB:s arbete med framställningen av en ny 

leasingstandard har pågått under en längre tid. Redan på 1990-talet diskuterades svagheter 

med den modell för leasingredovisning som då fanns inom IAS och US GAAP. 

Problematiken låg nu som då i klassificeringen av operationella och finansiella leasingavtal. 

Skillnaden bidrog till starka incitament för att välja det ena före det andra. Klassificeringen av 

leasingavtal inom redovisning bygger på företagsledningens egna bedömningar. Detta kan 

göra det svårt med att uppnå en neutral redovisning. (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 

251) 

 

Under juli 2006 inledde det gemensamma projektet mellan IASB och FASB för att se över 

reglerna för redovisning av leasing. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda frågan och 

styrelsen i IASB och FASB diskuterade frågeställningen för första gången under mars 2007. 

De skäl som fanns för att granska reglerna om leasingredovisning var; (1) skilja på finansiell 

och operationell leasing vid redovisning är komplicerat, (2) dagens regler anses för komplexa, 

(3) reglerna är inkonsistenta med andra delar av IASB/FASB:s regelverk, (4) reglerna är 

obsoleta och (5) organisationerna ville begränsa kringgåenden för hur leasing redovisas. 

(Svenska Bankföreningen 2016; Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 251). 
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IASB publicerade i januari 2016 den nya redovisningsstandarden för leasingavtal och det kan 

konstateras att en färdig standard publicerades 20 år efter diskussionen uppstod och 10 år efter 

IASB och FASB tog upp leasing som ett konkret projekt. (Marton, Lundqvist & Pettersson 

2016 s. 251; Svenska Bankföreningen 2016) 

 

IFRS 16 är ersättaren av IAS 17 som träder i kraft den första januari 2019. Denna reform 

innebär att operationell och finansiell leasing försvinner för leasingtagaren och det kommer 

istället benämnas som en ”right-to-use-asset”. En leasingskuld ska redovisas för i princip alla 

leasingavtal. Det blir således en rättighet (användning av tillgången under tidsperioden) och 

skyldighet (betala för tillgången/rättigheten) för sitt leasingkontrakt. IFRS 16 kan komma 

synliggöra kostnader för företag och försvåra döljandet av skulder genom leasing (PwC 

2016). IASB och FASB inledde projektet med intentionen att förbättra redovisningen av 

leasingavtal. Frånvaron av information om företagens leasingavtal i balansräkningen betydde 

att investerare och analytiker inte kunde jämföra företag som lånar för köp av tillgångar med 

dem som leasade tillgångar utan behov av justeringar. (IFRS 2016) 

 

 

1.2 Problemdiskussion  
1.2.1 Hur påverkas branscher och företag av ersättaren IFRS 16 
 
Det som den nya standarden ska leda till är en redovisning som är användbar (relevant), 

neutral, principiellt konsekvent och inte alltför kostsam för redovisade företag att producera 

(Marton 2016). IASB har i IFRS 16 tagit ett tydligt avstamp gällande principiell konsekvens, 

adderat förenklingar och preciseringar för att uppnå en lägre kostnad samt neutralitet (Marton 

2016; Svensk Handel 2017).  

 

En uppskattning gjordes av PwC gällande IFRS 16 inverkan på soliditeten. För börsnoterade 

företag minskade soliditeten med ett genomsnitt på 3% (35–32) och för detaljhandeln 

minskade soliditeten med 13% (41–28). För detaljhandeln förväntas dessutom skulderna öka 

med en median på 98%, EBITDA/ skulder förväntas öka från 1,17 till 2,47 i median. 

Soliditeten för detaljister förväntas minska från 40,8% till 27,5% och cirka 35% av 

detaljisterna kommer få en ökning av rapporterade skulder på cirka 25% (Marton 2016; PwC 

2016a). 

 

Verksamhet Median ökning av skuld % av företag vars skuld ökar med 25% 

Detaljhandel +98% 35% 

Grosshandel +28% 49% 

Telekommunikation +21% 52% 

Finansiella tjänster +6% 37% 

Yrkestjänster +42% 40% 

Bygg +14% 9% 

Mat och Jordbruk +12% 78% 

Transport och Infrastruktur +24% 43% 

Samhällsservice +2% 59% 

Tabell 1. Skuldökning för utvalda branscher 
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Det tabell 1 beskriver är skuldernas ökning i median och hur många procent företag i 

respektive redovisad verksamhet som kommer erhålla en ökad skuld på 25%. Detaljhandeln är 

den verksamhet som kommer påverkas mest medan byggverksamheten som påverkas minst. 

Detta kan delvis bero på att detaljhandeln är beroende av sina hyrda lokaler och har således 

flera leasingavtal utanför balansräkningen än byggföretag som har exempelvis maskiner som 

operationell leasing och påverkas därmed inte lika kraftigt. (PwC 2017) 

 

Alla leasingavtal berörs dock inte av denna regelförändring utan korttidsavtal (under ett år) 

och leasing av tillgångar med marginellt värde (under 5000 USD) kommer fortsatt kunna 

redovisas som operationella leasingavtal. Dessa tillgångar kan exempelvis vara möbler, 

datorer eller dylik kontorsutrustning. Det blir således endast leasingavtal längre än ett år och 

som överstiger summan på 5000 USD som kommer påverka företagens skuldökning, som 

tabell 1 belysert. Redovisningen hos leasinggivaren är dock i princip oförändrad, eftersom 

samma problematik inte har förekommit som hos leasingtagaren. (Deloitte 2016; Marton 

2016; Morales-Diaz & Zamora Ramirez 2018).  

 

Redovisa en leasad tillgång, som endast kontrolleras under en liten del av dess ekonomiska 

livslängd i balansräkningen kan tyckas ologiskt. Exempelvis vid inkluderingen av en maskin 

som utnyttjas i tre år men som har en ekonomisk livslängd på tio år löser IFRS 16 detta 

genom att tillgången redovisas som rätten vid nyttjandet av maskinen i tre år. Det sker således 

en indelning av tillgången i ”tidsmässiga komponenter”. För att dessutom undvika att 

leasingavtal blir definierat som något annat (till exempel serviceavtal) med syftet att slippa 

tillämpningen av IFRS 16, har definitionen av leasingavtal stramats åt. Den nya definitionen 

innefattar; en specifik tillgång, leasingtagaren erhåller ekonomiska fördelarna från tillgången 

och styr över tillgången. (Marton 2016) 

 

Leasingskulden som ska redovisas under IFRS 16 innefattar:  

● Fasta avgifter efter avdrag för eventuella fordringar avseende leasingförmåner från 

leasinggivaren 

● Variabla leasingavgifter som är beroende av ränta eller index där denna ränta eller 

index används för leasingperiodens början  

● Belopp som förväntas bli betalt av leasingtagaren enligt restvärdesgarantier  

● Lösenpriset för en köpoption om leasingtagaren kommer utnyttja denna och  

● Betalningar av vite för avslutat leasingavtal, om leasingtagaren utnyttjar en option av 

avslutat leasingavtal (Deloitte 2016; Morales-Diaz & Zamora Ramirez 2018).  

 

Leasingtillgången som redovisas under IFRS 16 innefattar skatten plus,  

● Dess ursprungliga direkta kostnader 

● Beloppet som motsvarar den första beräkningen av leasingskulden  

● Leasingavgift som betalts till leasinggivaren vid periodens början, efter avdrag för 

leasingförmåner 

● Initiala direkta kostnader som ådragits leasingtagaren  

● Förskottsbetalning till leasinggivaren för restaurering, borttagning och demontering 

samt mindre eventuella leasingincitament som erhållits av uthyraren sätt till 

leasingavtalets villkor (Deloitte 2016; Morales-Diaz & Zamora Ramirez 2018).  
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1.2.2 Transparens, jämförbarhet och rättvisare bild 
 
Målet med att följa IFRS inom EU är harmoniserade redovisningsnormer med intentionen av 

bättre jämförbarhet samt transparens avseende företagens årsredovisningar. Falkman och 

Lundqvist (2016) förklarar att mindre skulder och mindre gömda tillgångar kommer därmed 

finnas med IFRS 16 än med IAS 17. Det blir således enklare att jämföra företagen utan att 

vara en högutbildad analytiker samt kommer jämförbarheten leda till bättre kvalité av 

redovisningen. Denna kvalité ska mynna ut till förbättrade förutsättningar för 

gränsöverskridande investeringar, effektiv kapitalmarknad och effektiv inre marknad inom 

EU samt ge positiva effekter på makronivå i form av ökad tillväxt och sysselsättning. Som 

tidigare nämnt är det svåraste under IAS 17 separationen av operationella och finansiella 

leasingavtal. Det är därför ingen hemlighet att fler avtal blev operationella för leasingtagaren. 

IASB poängterar svårigheterna för många användare att genom notinformation och notsystem 

få en bättre förståelse över företagets skulder och tillgångar. Följaktligen är det bättre med 

redovisning av samtliga kontrakt i balansräkningen. (Falkman & Lundqvist 2016) 

  

Falkman och Lundqvist (2016) framhäver även skandaler som historiskt har visat tydliga 

brister sett till innehållet i företagens finansiella rapporter. Innehållet i redovisningen har 

därför fått bära fanan för dessa skandaler och skulle kunnat undvikas om de finansiella 

rapporterna varit bättre innehållsmässigt. Utvecklingen av IFRS 16 är kopplat till arbetet med 

Conceptual Framework (IFRS 2017). 

 

Det konceptuella ramverket (Conceptual Framework) beskriver begreppen som ligger till 

grund för utformningen av årsredovisningar. Det konceptuella ramverket behandlar (IFRS 

2017):  

● Objektiva mål med finansiell rapportering. Ge finansiell information om den 

rapporterande enheten som är användbar för befintliga och potentiella investerare samt 

långivare vid beslut om att tillhandahålla resurser till enheten.  

● Väsentliga kvalitativa egenskaperna för finansiell information: relevans, jämförbarhet, 

kontrollerbarhet, aktualitet och förståelse. Även de faktorer som gör mätning och 

jämförbarhet mellan företag möjlig: tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och 

kostnader. 

 

Huvudmålet med IFRS 16 är att den nya standarden ska: (1) minska behovet för investerare 

och analytiker till att göra justeringar av belopp som redovisas på leasingtagarens balans- och 

resultaträkning, (2) förbättra jämförbarheten mellan företag som leasar ut tillgångar och 

företag som lånar vid köp av tillgångar och (3) skapa ett jämnare spelområde när det gäller att 

tillhandahålla öppen information om leasingavtal till hela marknadens deltagare (IFRS 2016). 

Detta nya förhållningssätt kommer påverka inte bara årsredovisningarna utan även företagens 

nyckeltal som ska spegla dess lönsamhet, soliditet och framgång.  

 

Som belyst i tabell 1 kommer IFRS 16 påverka företag olika beroende på verksamhet. Företag 

som kommer påverkas är till exempel detaljister eftersom de leasar en betydande del av sina 

lokaler. Andra branscher som nämns är flygbranschen och energibranschen (PwC 2016a; 

Falkman & Lundqvist 2016). Den unika situationen som Sverige sitter i med den spänning 

som förväntas drabba landet genom konjunkturer med överhettningstendenser i samband med 

stundande valår och den press som den nya regelstandarden sätter för att skapa en mer 

effektiv marknad enligt det presenterade konceptuella ramverket (Di 2017; IFRS 2017), kan 

komma leda till en mer volatil marknad när inga “gömda” leasingavtal finns utanför 

balansräkningen. Detta kan i sin tur påverka den unga svenska entusiasmen för aktiesparande 
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som har vuxit med 11% mellan 2016 och 2017 (Lindahl 2018).  

 

Företag verksamma i Sverige kan även komma att påverkas ännu mer negativt om det har 

förekommit misslyckad marknadsföring och lös koppling från tidigare misstag inom 

företagets historia (Washington Post 2018) som påverkar både företagsvärdet och dess 

aktievärde. Flera konsekvenser kan således leda till något större som exempelvis den dolda 

skulden som kommer kapitaliseras på balansräkningen. Denna skuldökning vid en 

leasingkapitalisering anses som en tillväxthämmande faktor för landets ekonomi där det redan 

finns en lågräntemiljö (SEB 2016). 

 

1.2.3 Konsekvenser av det nya redovisningssystemet 
 
Sacarin’s (2017) rapport tar upp konsekvenserna av IFRS 16 nya regler. Leasing poängteras 

återigen som en viktig finansieringskälla för företag. IASB estimerade år 2014 att 85% (3,3 

biljoner dollar) av leasingavtalen för företag som följde IFRS och US GAAP:s standarder inte 

fanns med i balansräkningen. Med IFRS 16 kommer kvaliteten av information till investerare 

förbättras, och dessa investerare kommer kunna göra mer fullständiga analyser av företagens 

finansiella ställning och resultat. De rättigheter och skyldigheter som finns under det 

konceptuella ramverket men som inte följs med IAS 17 kommer med IFRS 16 att redovisa 

rapporter striktare enligt det förhållningssättet. Nedan följer en sammanfattningstabell från 

Sacarin’s (2017) studie som redovisar konsekvenserna. 

IFRS 16 Påverkan  

Indikatorer Signifikans Förhållande Konsekvenser av 

IFRS 16 

Förklaring 

Skuldkvot Långsiktig 

lönsamhet 

Skuld/Eget kapital Ökar Ökningen beror på de ökade skulderna 

Nuvarande 

kassalikviditet 

Likviditet Nuvarande 

Tillgångar/ 

Nuvarande Skulder 

Minskar Nuvarande skulder ökar, medan 

nuvarande tillgångar kvarstår 

EBIT Lönsamhet Resultat före 

avskrivningar och 

skatt 

Ökar Är på grund av egenskaperna för 

leasingkontrakt och skatteregler 

EBITDA Lönsamhet Resultat före ränta, 

skatt, avskrivningar, 

amorteringar 

Beroende av 

andra faktorer 

Påverkas inte längre av de kostnader 

som för närvarande är redovisade för 

operationell leasing 

Årets resultat Lönsamhet Inkomst - Kostnader Beroende av 

andra faktorer 

På grund av effekterna på årets resultat 

Vinst per aktie Lönsamhet Nettoinkomst/Antal 

aktier 

Beroende av 

andra faktorer 

Både EBIT och finansiella skulder 

kommer öka. Utvecklingen av dessa är 

beroende av leasingkontrakten 

Avkastning på 

investerat kapital 

Lönsamhet EBIT/(Eget kapital 

+ 

finansiella skulder) 

Beroende av 

andra faktorer 

Är beroende av effekten på vinst eller 

förlust, vilket är påverkat av 

egenskaperna av leasingkontrakten 

Avkastning på 

eget kapital (ROE) 

Lönsamhet Årets resultat/ Eget 

kapital 

Ökar Hela betalningen (+avdrag och ränta) är 

presenterad inom 

finansieringsverksamheten 

Tabell 2. IFRS 16´s påverkan (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008 s. 139) 
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Det tabell 2 presenterar är IFRS 16 inverkan på de finansiella indikatorerna. Med IFRS 16 

sker inte längre en linjär avskrivning som med IAS 17 utan det sker en kostnads förknippad 

avskrivning, beroende på leasingavtals längd och vilken ränta företaget använder. 

Skuldkvoten och ROE är två nyckeltal vars konsekvens blir en ökning. Detsamma gäller för 

kassalikviditeten som kommer minska, på grund av den leasingskuld som kommer 

kapitaliseras på de nuvarande skulderna. Vinst per aktie är visserligen beroende av andra 

faktorer, dock kommer EBIT och EBITDA för majoriteten av företagen (dock även beroende 

av andra faktorer) att öka. Liknande konsekvens finns för årets resultat som påverkas främst 

av hur mycket företaget har i operationell leasing och andra företagsspecifika faktorer som i 

detta sammanhang är leasingavtalets storlek, ränta och livslängd.  

 

1.2.4 IFRS 16’s potentiella effekter i andra länder 
 
Forskning har genomförts världen över för att undersöka hur stor problematik leasing kan 

innebära för de finansiella rapporterna när de nya redovisningsreglerna träder i kraft.  

 

Hur redovisningen av operationella leasingavtal betraktas kan bero på land. År 2005, genom 

EU förordningen 1606/2002, blev det obligatoriskt för börsnoterade företag inom EU och 

därmed Sverige att förhålla till det internationella redovisningsreglerna IAS och IFRS 

(European Commission 2018). I maj 2006 hade alla börsnoterade företag i 96 länder 

(inkluderat EU) adopterat IFRS standarden och år 2016 använde 120 länder IFRS som 

regelstandard vid redovisning. Dessa länder finns i Europa, Latinamerika, Kanada, Afrika, 

Mellanöstern och Asien (Burggraf 2016). Detta behandlas i denna uppsats för att påpeka och 

förklara relevansen som de utländska studierna har gällande kapitalisering av operationella 

leasingavtal.  

 

Resultat från Angels-Fitó, Moya och Orgaz (2013) studie i Spanien åskådliggör hur den 

övergripande effekten för finansiella nyckeltal gällande kapitalisering av operationella 

leasingavtal är signifikant. Förändringar i lånefinansieringen hos företag kan förändra 

kapitalstrukturen, skuldavtalen, deras marknadsposition och deras image för investerare och 

användare. Ytterligare studier i Spanien av Giner och Pardo (2017) instämmer på tidigare 

punkter och påvisade att användningen av operationella leasingavtal varierar kraftigt mellan 

företag. Resultatet som Giner och Pardo (2017) vill förmedla är ett tydligt budskap till chefer i 

bankorienterade länder: gör nödvändiga förändringar i finansieringsavtal för att undvika 

oönskade negativa effekter. 

 

I Australien och Nya Zeeland har Wong och Joshi (2015) samt Bennet och Bradbury (2003) 

gjort studier för att visa effekterna av de nya reglerna. Studierna konstaterade 

leasingkapitaliseringens väsentliga inverkan på de redovisade siffrorna i balans- och 

resultaträkningen. Det sker även praktiska konsekvenser för företagsledare och 

redovisningsutövare, gällande planering och formulering av strategier för att minska effekten 

av denna viktiga förändring i leasingredovisningen.  

 

Branswijck och Longueville (2011) gjorde sina studier i Holland och Belgien. Författarna 

observerade att effekten inte kommer vara densamma för alla branscher, vilket även PwC 

(2016a) har bekräftat. Tillverkningsindustrin kommer till exempel påverkas mer av 

förändringarna än teleindustrin. De skapade en modell som avslöjade att den nya 

redovisningsstandarden kommer påverka länderna olika. I Kina förutsåg Tai (2013) 

skillnaderna mellan branscherna i sin forskning och valde specifikt inriktning på 

snabbmatsbranschen och kom fram till att de kommer uppleva betydande negativa effekter 
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när deras långfristiga leasingavtal kapitaliseras. Denna potentiellt förödande konsekvens kan 

spegla negativt på företagens aktiekurser, kapitalkostnad, verkställande ersättning och till och 

med deras förmåga att fortsätta som löpande verksamhet. 

 

Dessa studier belyste genomgående information av leasingkapitaliseringseffekten gällande 

årsredovisningar för att undvika negativa effekter i övergångsperioden. Detta korresponderade 

med PwC:s (2017a) syfte som menar att undersökningar kring leasingavtal och de nya 

reglerna i IFRS 16 är till för en förenklad övergångseffekt genom tidig kommunikation och 

upplysning.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 
Med grund till tidigare studier är Sverige ett land som inte har undersökts flitigt gällande 

övergången från IAS 17 till IFRS 16. Eftersom Sveriges ekonomiska situation kan hamna i ett 

spänt läge med en mer effektiv marknad som IFRS 16 begär, är det av intresse att undersöka 

hur mycket skulder som förväntas tillkomma och hur stora företags (Bolagsverket 2012) 

nyckeltal påverkas efter denna regelförändring. Undersökningen ska tydliggöra skillnaderna 

företagen sinsemellan, före- och eftereffekter totalt sett ur ett finansieringsperspektiv.   

 

1.4 Frågeställning 
 

● Hur påverkas företagen på OMXS30 av IFRS 16 regeländring gällande kapitalisering 

av operationella leasingavtal?  

 
 
1.5 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur stora företag verksamma i Sverige kommer 

påverkas vid ett byte från IAS 17 till den nya standarden IFRS 16 för leasingredovisning.  

 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Denna studies målpopulation är stora företag som är aktiva i Sverige och rampopulationen 

avgränsas till företag belagda på OMXS30 där en totalundersökning genomfördes.  
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2.0 Teori  
 

I detta avsnitt kommer en litteraturgenomgång för studiens teoretiska utgångspunkt framhävas. 

Tydliga kopplingar från tidigare forskning till teori kommer redogöra den teoretiska 

referensramen för uppsatsen. Likheter och skillnader med andra studier kommer även belysas.

 
 

2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 Sammanställning av konstruktiv kapitaliseringseffekt 
 
Tidigare forskning har utgått ifrån och använt den konstruktiva kapitaliseringsmetoden som 

Imhoff, Lipe och Wright (1991) utvecklat. Liknande studier sedan 1991 har använt deras 

metod när operationella leasingavtal ska kapitaliseras på balans – och resultaträkningen. 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) utvecklade denna metod för att förbättra dess relevans 

och tillförlitlighet. Sammanfattningsvis är det en betydlig skillnad när företags operationella 

leasingavtal ska kapitaliseras som om de vore finansiella avtal. Det som tabell 3 vill poängtera 

är relevansen av förändring som sker när företag måste följa IFRS 16 standard från 2019. 

Tabellen börjar med Imhoff, Lipe och Wright (1991) och avslutar med Morales-Díaz, och 

Zamora-Ramírez (2018). Tabellen är uppdelad i författare, teori, undersökningsområde och 

resultatdel. 

 

 

Författare Teori Undersökningsområde Resultat 

Imhoff, Lipe och 

Wright (1991) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

14 företag från olika verksamhets 

tillhörigheter år 1987 

Höga operationella leasingtagare hade en ökning av ROA på 34% och 

D/E med 191% i snitt. Låga operationella leasingtagare hade en ROA 

ökning på 10 % och D/E med 47% 

Beattie, 

Goodacre och 

Edwards (1998) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

232 industri- och kommersiella företag 

listade i Storbritannien 94 

Redovisade en ökning av ej redovisade leasingtillgångar som 

oregistrerade leasingskulder på 6% respektive 39% till de totala 

tillgångarna och långfristiga skulderna. 

Bennett och 

Bradbury (2003) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

38 företag noterade på Nya Zeeland 

börsen 1995 

De fann en genomsnittlig ökning av de totala skulderna på 22,9% 

(median: 11,7%) och 8,8% för totalt tillgångar (median: 5,2%). Studien 

registrerade också en minskning av medelvärdet av eget kapital på 3% 

(median: 1,6%). 

Kilpatrick och 

Wilburn (2006) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

Replikerade studien av Imhoff, Lipe 

och Wright (1991) med 9 av de 14 

företagen från studien år 2004 

En procentuell ökning av oregistrerade leasingskulder till totala skulder 

på 87,7%. Den procentuella ökningen av oregistrerade leasingtillgångar 

till totala tillgångar uppgick 36,7%. Studien redovisade också en 

minskning av det totala kapitalet på 30%. 

Mulford och 

Gram (2007) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

19 detaljhandelsföretag i USA mellan 

2005 och 2006 

Summa tillgångar ökade med 14,6 %, summa skulder ökade med 

26,4%, EBITDA ökade med 22,5%, ROA minskade med 15,5% och 

ROE med 4,8%. 

Durocher (2008) konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

De 100 största kanadensiska företagen 

2002 och 2003 

Current ratio minskade med 4,74%, ROA ökade med 0,72%, ROE 

minskade med 6,64% och EPS minskade med 0,455. 

Fülbier, Silva och 

Pferdehirt (2008) 

Modifierad 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden. 

90 företag som tillhör de tre stora tyska 

index: DAX 30, MDAX och SDAX år 

2003 och 2004. 

Summa skulder ökade med 17,3%, Anläggningstillgångar ökade med 

8,5%, EBIT ökade med 2,9%. ROE ökade med 1% (median) för IFRS 

följda företag. B/M talet sjönk med 0,8% och P/E talet med 0,2%.  
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Angels-Fitó, 

Moya, och Orgaz 

(2013) 

Modifierad 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden. 

52 spanska icke-finansiellt noterade 

företag mellan 2008 och 2010 

 

Skuldsättningsgraden ökade med 34,48%, ROA minskade med 3,7%, 

ROE minskade med 17,67%. Författarna menar att resultaten beror på 

verksamhet, den mest drabbade är detaljhandeln. 

Cornaggia, 

Franzen och 

Simin’s (2013) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

Bestod av företag som fanns i CRSP- 

Compustat databasen mellan 1980–

2007. De inkluderade företag med 

stamaktier, exkluderade finansiellt 

reglerade företag. 

Den genomsnittliga OBS-leasing finansieringen ökade för medelstora 

företag med 745% som en andel av den totala skulden 1980 till 2007. 

Schallheim, 

Wells och 

Whitby (2013)  

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

Företagets genomförande av sales- och 

leaseback transaktioner. Datan bestod 

av pressmeddelanden angående sale and 

leaseback transaktioner från 1980 till 

2011. Urvalet består av 392 

observationer. 

Debt /Asset ration hade ett medelvärde på 0,567 och ett medianvärde 

på 0,340. En Lease to asset ratio på 0,248 i medelvärde och 0.086 som 

medianvärde. Slutligen verkar det som om SLB-transaktioner ökar 

företagsvärdet.  

Wong och Joshi 

(2015) 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

107 australiska börsnoterade företag 

från flera sektorer 2010 

Summa tillgångar ökade med 3,47%, summa skulder ökade med 

4,34%, ROA minskade med 15,35%, D/A talet med 10,11% och 

ROE minskade med 1,23%. 

Pardo, Giner och 

Cancho (2015) 

Modifierad 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden. 

Ibex35 företagen för perioden 2010 till 

2013 

Skuldsättningsgraden ökade med 0,65% och ROA minskade med 

2,15%. Resultatet var att större företag och de som tillhör detaljhandeln 

har fler operativa leasingavtal än andra.  

PwC (2016a) konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

Grundas på data från 2014 års 

årsredovisningar av 3 199 IFRS 

reportrar i 51 länder runt om i världen 

(exkluderat USA) 

Observerade en medianökning i skuld på 22%, EBITDA ökade med 

13%, Skuldsättningsgraden gick från 2,03 – 2,14 i median och 53% av 

de undersökta bolagen skulle få en ökad skuld med över 25%. 

Giner och Pardo 

(2017) 

Modifierad 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden. 

Studien använde operationell leasing 

data från Spaniens listade företag 

mellan 2010–2013 (220 observationer). 

Resultatet visar på att finansiellt begränsade företag använder 

operationell leasing i större grad. De kommer även fram till att stora 

företag inom detaljhandel och teknologiska industrier tenderar att leasa 

mer. 

Morales-Díaz och 

Zamora-Ramírez 

(2018) 

Modifierad 

konstruktiva 

kapitaliserings- 

metoden 

646 europeiska börsnoterade företag 

från 2015 

Om IFRS 16 hade tillämpats den 31 december 2015 skulle den totala 

tillgångssidan varit 9,96% högre (medelvärde) och den totala 

skuldsidan varit 21,4% högre (medelvärde). De erhåller en 

genomsnittlig ROA ökning med 3,07% vilket varierar kraftigt beroende 

på verksamhet. 

Tabell 3. Sammanställning av tidigare forskning kring kapitalisering av operationella leasingavtal 

Tidigare studier uppmärksammar en tydlig skillnad för företag när alla deras leasingavtal ska 

vara en del av balans - och resultaträkningen. Den första presenterade studien i tabell två av 

Imhoff, Lipe och Wright (1991) som började undersöka kapitaliseringen av OBS - leasing 

med den konstruktiva kapitaliseringsmetoden hittade för sina 14 undersökta företag att höga 

operationella leasingtagare skulle få en ökning av ROA med 34% och D/E med 191% i snitt. 

Låga operationella leasingtagare hade en ROA ökning på 10 % och D/E med 47%. Beattie, 

Goodacre och Edwards (1998) undersökte 232 industri- och kommersiella företag listade i 

Storbritannien för att belysa effekterna av leasingkapitalisering på deras finansiella rapporter. 

Deras studie redovisade en ökning av ej redovisade leasingtillgångar som oregistrerade 

leasingskulder på cirka 6% respektive 39% till de totala tillgångarna och långfristiga 

skulderna.  

 

Resultatet förankras med Bennett och Bradbury (2003) som undersökte 38 företag noterade på 

Nya Zeelandsbörsen år 1995. De fann en genomsnittlig ökning av de totala skulderna på 

22,9% (median: 11,7%) och 8,8% för totalt tillgångar (median: 5,2%). Studien registrerade 

också en minskning av medelvärdet av eget kapital på 3% (median: 1,6%). Kilpatrick och 
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Wilburn (2006) som replikerade Imhoff, Lipe och Wrights studie från 1991 med 9 av de 14 

undersökta företagen observerade en procentuell ökning av oregistrerade leasingskulder till 

totala skulder på 87,7% (72,8% 1987). Den procentuella ökningen av oregistrerade 

leasingtillgångar till totala tillgångar uppgick 36,7% (32,4% 1987). Studien redovisade också 

en minskning av det totala kapitalet på 30% (21,4% 1987). Det intressanta med Kilpatricks 

och Wilburns (2006) studie är således att företagens operationella leasingavtal ökade med 

14,9% sett till den totala skulden. Vilket är 20,4% av den procentuella ökningen från 1987.  

 

Mulford och Grams (2007) undersökning av 19 detaljhandelsföretag mellan 2005 och 2006 i 

USA erhöll en ökning av tillgångar med 14,6 %, skulder med 26,4% och EBITDA med 

22,5%. Både ROA och ROE minskade med 15,5% respektive 4,8%.  

 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) som utvecklade och modifierade den konstruktiva 

kapitaliseringsmetoden undersökte 90 företag som tillhörde de tre stora tyska indexen: 

DAX30, MDAX och SDAX, mellan åren 2003 och 2004. Resultatet från deras studie var att 

summa skulder ökade med 17,3%, ROE ökade med 1% (median), B/M talet sjönk med 0,8% 

och P/E talet med 0,2%. Durocher (2008) undersökte de 100 största kanadensiska företagen år 

2002 och 2003 och resultatet blir annorlunda jämfört med Fülbier, Silva och Pferdehirt 

(2008). I Durochers (2008) studie minskade Current ratio med 4,74%, ROA ökade med 

0,72%, ROE minskade med 6,64% och EPS minskade med 0,455.  

 

Angels-Fitó, Moya och Orgaz (2013), Cornaggia, Franzen och Simin (2013), Schallheim, 

Wells och Whitbys (2013) rapporter publicerades samma år men undersökte olika 

tidsintervaller och länder med den konstruktiva kapitaliseringsmetoden. Resultaten för 

studierna blev således annorlunda men effekterna av kapitaliseringen blev att samtliga företag 

skulle bli påverkade av en förändrad redovisningsstandard. Liknande belyses i tabell 3 för 

Wong och Joshi (2015), Pardo, Giner och Cancho (2015) samt Giner och Pardo (2017). 

Kontentan av deras rapporter blev att skuldsättningsgraden eller nyckeltal med en gemensam 

nämnare med skuld skulle uppleva en ökning respektive minskning efter en kapitalisering.   

 

PwC:s (2016a) studie från 2014 årsredovisningar i 151 länder observerade en medianökning i 

skuld på 22%, en EBITDA ökning med 13%, Skuldsättningsgraden gick från 2,03 – 2,14 i 

median och 53% av de undersökta bolagen skulle få en ökad skuld med över 25%. Morales-

Díaz och Zamora-Ramírez (2018) som är den senaste presenterade studien i denna uppsats 

undersökte 646 slumpmässigt utvalda europeiska börsnoterade företag från 2015. Författarna 

kom fram till att om IFRS 16 hade tillämpats den 31 december 2015 skulle den totala 

tillgångssidan varit 9,96% högre (medelvärde) och den totala skuldsidan varit 21,4% högre 

(medelvärde). De erhåller en genomsnittlig ROA ökning med 3,07% vilket varierar kraftigt 

beroende på verksamhet. 

 

De senaste två presenterade studierna PwC (2016a) och Morales-Díaz och Zamora-Ramírez 

(2018) belyser och framhäver den kvarstående problematiken gällande uppdelningen av 

operationella och finansiella leasingavtal. Skriva av leasingavtal utanför balansräkningen ger 

företag ett bättre skydd i en volatil ekonomi, dock göms en betydande mängd skuld som med 

IFRS 16 kommer påverka företag negativt och framförallt detaljhandelsföretagen. I dessa 

studier framgår det även att ökningen av de totala skulderna är högre jämfört med totala 

tillgångarna. Detta hänförs till större avskrivningar på leasingtillgångar jämfört med 

leasingavgifter i det tidigare skedet av leasingperioden. 
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2.2 Konstruktiv Kapitaliseringsmetod  
2.1.2 Studien av Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) 
 
Konstruktiv kapitaliseringsmetod presenterades av Imhoff, Lipe och Wright (1991,1997) och 

som senare Fülbier Silva och Pferdehirt (2008) modifierade. Denna metod blev berättigad för 

att kunna kapitalisera företagets operationella leasingavtal utifrån offentlig information från 

årsredovisningar. Företag upptäckte ett sätt att redovisa finansiella leasingavtal som 

operationella, detta ledde till en förbättring av det egna nyckeltalet. Eftersom operationella 

leasingavtal inte redovisas och därmed påverkar balansräkningen, ville författarna belysa 

effekterna som påträffade nyckeltalen. I deras beräkningar användes en diskonteringsränta på 

10% och en företagsskattesats på 40%. Resultatet för studien blev att operationella 

leasingavtal hade en signifikant påverkan på nyckeltalen (tabell 3).  

 

För att illustrera konstruktiv kapitalisering använder Imhoff, Lipe och Wright (1991) 

McDonalds Corporation som exempel. För en uppskattad avkastning hävdar författarna att 

den lämpliga räntan bör vara genomsnittsvärdet av McDonalds historiska marginella 

säkerställda upplåningsränta vid starten av det operationella leasingavtalet, viktat mot den 

relativa storleken för varje leasingavtal jämfört med alla operationella leasingavtal. Denna 

räntenivå bör motsvara den genomsnittliga historiska räntan för den rapporterade säkerställda 

långfristiga skulden och kan normalt beräknas genom undersökning av fotnoter. Även om 

McDonalds historiska ränta var i genomsnitt cirka 9% använde Imhoff, Lipe och Wright 

(1991) 10% för skapandet av en konservativ bild som undviker en överskattning av skulden. 

 

Antaget att den återstående livslängden var 14 år, skulle summan av 1 402 miljoner dollar 

fördelas över 9 (14–5) år, vilket resulterar i ett genomsnittligt kassaflöde per år på 155,7 

miljoner dollar (1,402 miljoner dollar / nio år = 155,7 miljoner dollar per år). Eftersom det 

beräknade årliga kassaflödet på 155,7 miljoner dollar är större än den rapporterade 

betalningen som planeras till 1993 på 148,4 miljoner dollar, är det sannolikt att den faktiska 

genomsnittliga återstående livslängden för de operationella leasingavtalen var längre än 14 år.  

 

Resultatet tyder på att nuvärdet av McDonalds dolda skuld för operationella leasingåtaganden 

är cirka 1,17 miljarder dollar. Det är mer än en tredjedel av McDonalds totala skulder. Detta 

indikerar en tydlig och väsentlig mängd skuld utanför balansräkningen. (Imhoff, Lipe & 

Wright 1991)  

 

Relation mellan det bokförda nettovärdet av den oregistrerade tillgången och leasingskulden 

som ligger utanför balansräkningen är avbildat i Figur 1. 

 



 

 13 

 

                

Figur 1. Relationen mellan oregistrerad leasingtillgång och leasingskuld  

(Imhoff, Lipe & Wright 1991 s. 57) 

 

I majoriteten av fallen ligger det mellan 60% och 80%. Det är således inte orimligt med 

användning av 70% som en tumregel för en uppskattning av värdet för den oregistrerade 

tillgången. Som exempel uppskattade Imhoff, Lipe och Wright (1991) att det obestämda 

tillgångsvärdet var 67% av det dolda skuldbeloppet för McDonalds. Denna uppskattning är 

mellan 62% (30 år, 50%) och 72% (25 år, 40%), förutsatt en 10% ränta.  

 

Resultatet för McDonalds leasade tillgångar var att det skulle öka med 785,8 miljoner dollar. 

Avkastningen på de totala tillgångarna minskade med 9% och skuldsättningsgraden ökade 

med 30% om operativa leasingavtal hade kapitaliserats. 

 

 

2.1.3 Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) 
 
Leasing hade en stor ekonomiska betydelse i Tyskland som stod för cirka en fjärdedel 

(24,6%) av alla investeringar i utrustning. Således undersöker Fülbier, Silva och Pferdehirt 

(2008) den allmänna leasingkapitaliseringens effekten och dess konsekvenser på balans - och 

resultaträkningar för 90 tyska börsnoterade företag belagda på DAX30, MDAX och SDAX.   



 

 14 

I denna studie använde författarna företagsspecifika rabatter och skattesatser. Jämfört med 

tidigare studier (Imhoff, Lipe & Wright 1991, 1997; Branswijck & Longueville 2011; Beattie, 

Edwards & Goodacre 1998; Bennett & Bradbury 2003; Wong & Joshi 2015) genererar 

författarna lägre diskonteringsräntor från 4,5% till 7,7%. De lägre diskonteringsräntorna leder 

till måttligt högre lånevärden för både leasingtillgången och leasingskulden.  

 

Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde i största möjliga utsträckning informationen i 

årsredovisningarna och kapitaliserade hela den återstående livslängden för de underliggande 

leasingavtalen. Författarna införlivade också kortare livslängder, vilket ledde till ett mer 

konservativt tillvägagångssätt och undvek således överdrivna eget kapital-effekter eftersom 

längre livslängder ökar kapitaleffekten.  

 

Bransch ROE ROA D/E 

Mode 3,4% -7,7% 58,1% 

Detalj 9,5% -1,8% 75,3% 

Services 2,8% -1,2% 16,2% 

Kemikalier, läkemedel och sjukvård 0,6% -0,9% 5,3% 

Tabell 4. Branschpåverkan  

(Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008 s. 139) 

 

Studien identifierar en betydande leasingkapitaliseringseffekt för de undersökta företagen och 

vissa industrigrupper som mode och detaljhandel påverkades (tabell 4) i synnerhet mer än 

andra. I tabell 4 går det även att utläsa dessa två branschers möjliga medianeffekt när deras 

operationella leasingavtal ska kapitaliseras. 
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3.0 Metod 
 

I detta kapitel redovisas de metoder som har använts för att uppfylla studiens syfte. Avsnittet 

ska ge läsaren en tydlig bild över valt tillvägagångssätt och illustrera en klar uppfattning över 

undersökningens metod. Studiens trovärdighet tillsammans med kritik mot metod och källor 

kommer också belysas.  

 

3.1 Metodbeskrivning 
 
Metoden bestod av en kvantitativ design med sekundärdata som empiriinsamling. Studien 

grundades i en deduktiv ansats och använde tidigare forskning för en tydlig analys samt en 

presentation av kvantitativ data genom ett finansieringsperspektiv. Det valda perspektivet 

utgick ifrån nyckeltalen (3.6) för att förklara vilket avtryck uppsatsen ämnades förmedla.  

 

Målpopulationen innefattade stora företag med verksamhet i Sverige medan rampopulationen 

avgränsades till OMXS30. Stockholms Index valdes på grund av dess krav för god 

redovisningssed (Skatteverket 2018), företagens storlek och för att okomplicerat kunna ta 

fram årsredovisningar för räkenskapsåret 2017 och 2016. Vald data bestod av finansiella 

rapporter för varje enskilt företag från år 2017 och 2016. Metoden som tillämpades för 

beräkningarna är den konstruktiva kapitaliseringsmetoden (Imhoff, Lipe & Wright 1991) och 

som Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) modifierade. I den modifierade modellen ingår en 

degressionsmodell (3.4.1) som användes på 17 av 27 undersökta företag på grund av dess 

operationella leasingredovisning. Från tidigare studier och böcker har valda variabler och 

nyckeltal presenteras samt antaganden för livslängd, skattesats och diskonteringsränta.  

 

Atlas Copco har både A samt B aktier belagda på OMXS30 och därför bestod undersökningen 

av 29 företag och inte 30 (se bilaga 1). Under finansiella nyckeltal kommer dock Atlas 

Copcos A och B aktie presenteras separat. I uppsatsen och till undersökningen förekom två 

bortfall. Kinnevik B redovisade inte minimileasingavgifter i deras årsredovisning och 

Fingerprints Cards årsredovisning hade inte släppts inom tidsramen för att kunna undersökas.  

Tidsramen för undersökningen var mellan 20180402 till 20180420. 

 

 

3.2 Val av metod  
 

Denna uppsats har använt den modifierade versionen av konstruktiv kapitalisering (Fülbier, 

Silva och Pferdehirt 2008) som grund och använt antaganden gällande val av ränta (3.5.1) och 

livslängd (3.5.3) från Imhoff, Lipe och Wright (1991,1997). Metoden användes på grund av 

dess aktualitet och dess funktionalitet för hur börsnoterade företag ska redovisa. Med hjälp av 

vald metod undersöktes nyckeltalens samt balans - och resultaträkningens effekter vid en 

operationell leasingkapitalisering i företag belagda på OMXS30. De undersökta posterna i 

balans - och resultaträkningen samt nyckeltalen för respektive företag beräknades utifrån 2017 

och 2016 års årsredovisningar. Sedermera jämfördes posterna i balans - och resultaträkningen 

samt nyckeltalen efter kapitaliseringen av operationella leasingavtal med innan en 

kapitalisering av operationella leasingavtal. Resultaten från denna undersökning jämfördes 

även med tidigare forskning kring ämnet. 
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3.3 Variabler 
 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018 s. 44–45) menar att kvotskala används vid denna 

form av kvantitativa variabler. I den konstruktiva kapitaliseringsmetoden måste först 

diskonteringsränta, skattesats, uppdelningen av leasingavgifter efter livslängd och 

minimileasingavgiften per år väljas för att ett nuvärde ska kunna räknas fram. De övriga 

variabler som behövs för modellen är totala skulder, totala tillgångar samt nyckeltalen: ROE, 

ROA, D/E tal, D/A, B/M, P/E och soliditet. Variablerna har sammanställts i ett Excel 

dokument och beräknats efter huvudmetoden.   

 

 

3.3.1 Multivariat Analys  
 
Eftersom fler än två variabler behandlades i samband med varandra i denna uppsats sker en 

multivariat analys. Dessa tidigare nämnda variabler användes tillsammans i den konstruktiva 

kapitaliseringen som krävs för presentation av resultatet samt för att skapa en hög 

förklaringsgrad. (Körner & Wahlgren 2015 s. 176) 

 
 

3.4 Konstruktiv kapitalisering av leasingavtal 
 
Konstruktiv kapitaliseringsmetod bygger på det tillvägagångssätt som ett företag skulle 

använt om ett operationellt leasingavtal skulle klassificeras som ett finansiellt leasingavtal. 

Kapitaliseringsmetoden utgår ifrån minimileasingavgifter (MLP) som företag är tvungna att 

notföra i årsredovisningen. Från denna not kan nuvärdesskulden av leasingavtalet 

approximeras som om det vore ett finansiellt leasingavtal. Utifrån skulden räknas det sedan 

fram den kvarvarande tillgången (detta förutsätter att tillgången är 100% finansierat med lån 

när tillgången anskaffades). (Imhoff, Lipe & Wright 1991) 

 

I Imhoff, Lipe och Wrights studie från 1997 utvecklades den konstruktiva 

kapitaliseringsmetoden som baserades på följande antaganden: (1) livslängden var 20 år, (2) 

Räntan var 10%, (3) Årliga betalningen var 10 000 USD, (4) Kontantinsats var lika med 0 och 

(5) skattesatsen var 40%. Således efter att nuvärdet har beräknats av tillgången skall 

avskrivningen samt räntan tillföras. Leasingavtalets nuvärde var 85 136 USD. Detta 

representerar nuvärdet om samma leasingavtal hade behandlats som om det var ett finansiellt 

leasingavtal. Ett operationellt leasingavtal redovisas endast 10 000 USD men det finansiella 

leasingavtalet redovisar istället en linjäravskrivning på 4 257 USD (85 136/20) och en 

räntekostnad på 8 514 USD (85 136*10). 

 

Investerare med tillräckliga ekonomiska incitament kan således genom 

kapitaliseringsmetoden få ytterligare information om finansiella rapporter för att förbättra 

precisionen i sina uppskattningar av "de viktigaste konstruktiva kapitaliseringsvariablerna”, 

såsom räntor och livslängden på tillgången. Denna metod ska vara mycket användbar enligt 

två anledningar: (1) fördjupade jämförelser och analyser med relativt liten grupp av företag 

för vilket operationella leasingavtal är betydande och, (2) breda empiriska studier där 

balansräkningsdata är en relevant komponent i den ekonomiska analysen. 
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3.4.1 Modifierad konstruktiv kapitaliseringsmetod 
 
Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) byggde vidare på Imhoff, Lipe och Wrights (1991,1997) 

metod och uppskattade balansräkningsleasingskulden genom att beräkna nuvärdet av de 

framtida minimileasingavgifterna (MLP). I deras modifiering och vidareutveckling användes 

en degressionsmodell för att kunna räkna ut den årliga MLP. Detta för att enligt IAS 17.56 

redovisas MLP som år 1, år 2–5 och år 5+.  

𝑀𝐿𝑃2−5 = ∑ 𝑀𝐿𝑃1 ∗ 𝐷𝑔𝑡

4

𝑡=1

 

Fülbier, Silva & Pferdehirt (2008) 

 

Beräkningen av ett värde på en tillgång utanför balansräkningen förutsatte följande 

antaganden om varje enskilt operationellt leasingavtal: 

1. Vid starten av leasingavtalet var det bokförda värdet av den leasade tillgång lika med 

värdet av leasingskulden. 

2. Vid slutet av leasingavtalet var tillgångens och skuldens bokförda värden lika med 

noll. 

3. Tillgången skrivs ned med en linjär metod. 

4. Leasingskulden och räntan beräknas med hjälp av effektivräntemetoden  

5. Leasingavgifterna var konstanta över leasingperioden. 

 

Diskonteringsränta (i), totalt livsvärde (TL) och återstående kontraktslängd (ÅL), var 

tillgångens värde ändamål av nuvärdet (PV) av minimileasingavgiftens längd med 

utgångspunkt i leasingtidens start (PVTL): tillgång = PVTL * ÅL/TL. Detta förutsatte att den 

kvarvarande leasingskulden var jämbördig med nuvärdet av MLP över den kvarvarande tiden 

(PVÅL). Relationen mellan den återstående leasingskulden och den totala leasingskulden var 

enligt följande:   

Å𝐿 

𝑇𝐿
𝑥

 𝑃𝑉𝑇𝐿 

𝑃𝑉Å𝐿
=  

Å𝐿

𝑇𝐿
 𝑥 {[1 −  (1 +  𝑖)  − 𝑇𝐿] [1 −  (1 +  𝑖)  − Å𝐿]} 

Leasingtillgången är alltid lägre än leasingskulden under leasingperioden. Detta gör att det 

egna kapitalet ska justeras ned så att summa tillgångar och summa eget kapital plus skulder 

inte är i obalans på balansräkningen. Hur stor skillnaden är mellan leasingtillgången och 

leasingskulden under leasingperioden beror på det egna kapitalet samt justeringen av den 

uppskjutna skatten (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008). 

 
 
3.4.2 Beräkningen av MLP 
 
Minimileasingavgiften (MLP) delades upp i fem kontraktskorgar med varierande återstående 

livslängder (1 år, 2 till 5 år och 5+) och sedan används modellen separat för varje 

kontraktskorg innan sammanställning av resultatet och justering av balansräkningen skedde. 

Dessa korgar identifierades och separerades med MLPt - MLPt + 1 (exempelvis MLP1 minus 

MLP2). Det antogs också att den femte korgens årliga betalningar var likställd med MLP5 

med en resterande livslängd på 5+ (MLP5 + / MLP5). (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008) 

 
(𝑀𝐿𝑃𝑡 − 𝑀𝐿𝑃𝑡+1) ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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Skulder och tillgångar som uppkom med dessa leasingavgifter beräknades enskilt för varje 

företag, på grund av de skiftande livslängderna för respektive operationell leasingavgift. Det 

antogs att förhållandet mellan den återstående livslängden och den totala livslängden var 50%. 

Således beräknades den totala livslängden genom att multiplicera den resterande livslängden 

med två. De justerade avskrivningarna räknades fram genom en summering av 

minimileasingavgiften för undersökningsåret och föregående år delat på två. (Fülbier, Silva & 

Pferdehirt 2008) 

 

Räntekostnaden räknades fram genom att använda genomsnittet av nuvarande år samt 

föregående års skulder multiplicerat med den företagsspecifika diskonteringsräntan, i denna 

undersökning 10% för alla undersökta företag (3.4.1). Resultat före skatt beräknades som 

rörelseresultatet subtraherat med räntekostnader och resultat före skatt multiplicerat med 

skattesats för att räkna ut årets resultat (Fülbier Silva & Pferdehirt 2008). 

 

 

3.5 Val av ränta, skattesats och livslängd  
3.5.1 Diskonteringsränta  
 
Tidigare studier har valt diskonteringsränta på diverse sätt. Imhoff, Lipe och Wright (1991, 

1997), Branswijck och Longueville (2011), Beattie, Edwards och Goodacre (1998), Bennett 

och Bradbury (2003) och Wong och Joshi (2015) använde en diskonteringsränta på 10% i sina 

undersökningar. Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde en företagsspecifik 

diskonteringsränta på 4,5 - 7,7% och fler författare har följt detta fotspår som Pardo, Giner, 

och Cancho (2015) och Goodacre (2003). Andra författare som Durocher (2008), Angels-Fitó, 

Moya och Orgaz (2013) och Mulford och Gram (2007) använde en tioårig 

statsobligationsränta eller annan riskfri ränta som diskonteringsränta i undersökningarna. 

Denna uppsats anammade den första presenterade diskonteringsräntan på 10% på grund av 

dess centrala roll i en mängd tidigare studier som presenterats ovan.  

 

 

3.5.2 Skattesats  
 
Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde en företagsspecifik skattesats i sin undersökning 

medan Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) använde en skattesats på 40%. Wong och Joshi 

(2015) använde i sin studie den statliga företagsskattesatsen som alla företag i det landet var 

tvungna att använda. För förenklingsskäl följde denna uppsats i Wong och Joshi’s (2015) 

fotspår och använda skatteverkets statliga inkomstskatt för aktiebolag på 22% från 2014 

(Skatteverket 2018a). 

 
 
3.5.3 Leasinglivslängd  
 
I företagens årsredovisningar redovisas inte den totala livslängden av operationella 

leasingavtal i notsystem. Imhoff, Lipe och Wright (1991,1997) och Fülbier, Silva och 

Pferdehirt (2008) bestämde den kvarstående livstiden genom att anta förhållandet mellan den 

totala livstiden för operationell leasing (TL) och den återstående livstiden för operationell 

leasing (ÅL) till 50%, (ÅL/TL = 50%). Denna uppskattning skulle inte enligt Fülbier, Silva 

och Pferdehirt (2008) inbringa någon större inverkan på tillförlitligheten för beräkningen av 
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kapitaliseringen. Enligt Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) uppstår en mindre påverkan för 

den justerade kapitaliseringen med +/- 10%. Denna beräkning för livslängd har tillämpats i 

denna undersökning. 

 

 

3.6 Nyckeltal  
 

Nyckeltal är numeriskt värde som syftar till att beskriva förhållanden, antingen sanna eller 

osanna och verkliga eller overkliga. Det blir ett uttryck för den verklighet som konstrueras 

och benämner tal som är av intresse, det kan vara enkla tal som soliditet eller lönsamhet. Ett 

nyckeltal förenklar verkligheten då den inte omfångar allt som sker runt organisationen. 

(Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008 s. 16). I detta avsnitt förklaras de valda nyckeltalen 

från finansieringsperspektivet för att mäta de förändringar som skedde med en konstruktiv 

kapitalisering av operationella leasingavtal.  

 

 

3.6.1 Soliditet  
 
Soliditet är ett vanligt nyckeltal som beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga. 

Soliditeten åskådliggör hur stor andel av det egna kapitalet som utgörs av företagets totala 

kapital. Måttet synliggör finansiell styrka och således företagets förmåga att bära förluster 

utan att riskera konkurs. Ett företag med hög soliditet (över 25–30%) löper mindre risk vid 

konjunkturnedgångar och branschrisker, dels därför de har mindre “fasta” utbetalningar för 

räntor och amorteringar, och dels för att de har större möjligheter att öka upplåning om det 

behövs. Soliditeten ändras efter en leasingkapitalisering, då leasingavgifterna förs in i 

balansräkningen som en skuld. Med hjälp av operationell leasing kan företag få en bättre 

soliditet än vid en investering. Kapitaliseringen av operationella leasingavtal kan medföra en 

sämre soliditet för företagen (Tagesson & Öhman 2017 s. 119; Arvidsson, Hansson & 

Lindqvist 2010 s. 145; Smith 2006 s. 269).  

 
Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital  

Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén 2008 

 
 
 
3.6.2 Debt to Asset ratio 
 
De vanligaste måtten av finansiell hälsa kommer ifrån mätning av företagets bokförda skulder 

gentemot deras egna kapital eller tillgångar. Denna definition gav därmed uppskov för både 

skuldsättningsgraden och skulder gentemot tillgångar (D/A). D/A - talet mäter hur mycket 

procent av företagets tillgångar som betalas av långivare eller andra typer av lån. Om 

förhållandet är större än 100% visar det att en stor del av skulden finansieras av tillgångar. 

Företaget har med andra ord mer skulder än tillgångar (Higgins 2006 s. 46–47). 

 
D/A = Totala skulder/ Totala tillgångar 

Higgins 2006 
 
 
 
 
 



 

 20 

3.6.3 Skuldsättningsgrad  
 
Avskrivning av leasingavtal som operationella under IAS 17 gör att soliditeten blir högre och 

skuldsättningsgraden lägre än vid ett köp av en tillgång. Skuldsättningsgraden är en stark 

varningssignal. Måttet synliggör hur många gånger större skulder är jämfört med det egna 

kapitalet. Är skulderna över 1 agerar företaget med större risk eftersom det egna kapitalet inte 

täcker företagets skulder. Ytterligare en intressant aspekt gällande skuldsättningsgraden är att 

den ingår i den så kallade hävstångsformeln, när sambandet soliditet och räntabilitet för eget 

kapital behandlas. Nyckeltalet är ett finansiellt mått som kan definieras med hur stor del av 

tillgångarna som är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (Smith 2006 

s. 267; Arvidsson, Hansson & Lindqvist 2010 s. 151; Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 

2008 s. 172).  

 
Skuldsättningsgrad = Skulder/Eget kapital  

Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén 2008 
 
 
3.6.4 Return of Assets (ROA) 
 
ROA står för räntabilitet på totala tillgångar och åskådliggör den procentuella förräntningen. 

Definitionen som valts utifrån Higgins (2006 s. 37) är nettoresultatet (årets resultat) dividerat 

med totala tillgångar, för att visa en tydlig skillnad gällande avkastningen på företagets 

tillgångar. Måttet anger hur mycket företaget växer i kapital. Bankräntan används som 

tumregel eftersom kapitalet åtminstone behöver öka minst lika mycket som det skulle gjort 

om det placerats på ett vanligt bankkonto, men ett normalvärde ligger på ungefär 10%. Måttet 

i procent visar hur rörelsen går oberoende av hur den är finansierad. Med detta mått kan det 

direkt uppmärksammas om räntabiliteten räcker för att betala räntor till kreditinstitut och 

uppfylla ägarnas avkastningskrav på eget kapital (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008 s. 

171; Arvidsson, Hansson & Lindqvist 2010 s. 151; Tagesson & Öhman 2017 s. 120).  

 
Räntabilitet på totala tillgångar = Nettoresultat / Totala tillgångar 

Higgins 2006  
 
 
3.6.5 Return of Equity (ROE) 
 
ROE betyder räntabilitet på eget kapital och behandlar den procentuella förräntningen som är 

beräknat på ägarnas andel av företagets kapital. Nyckeltalet kan beräknas genom 

nettoresultatet (årets resultat) dividerat med eget kapital enligt Higgins (2006 s. 36) och är den 

definition som valts för uppsatsen. Räntabilitet på eget kapital ska vara större än avkastningen 

för säker placering plus risktillägg, men normalvärdet ligger på cirka 10-12%. Måttet 

bedömer lönsamheten för företagets verksamhet och om det ger en acceptabel förräntning på 

de tillgångar som företaget disponerar över (Tagesson & Öhman 2017 s. 121; Arvidsson, 

Hansson & Lindqvist 2010 s. 119; Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008 s. 170). 

 
Räntabilitet på eget kapital = Nettoresultat / Eget kapital  

Higgins 2006 
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3.6.6 P/E - och B/M – talet 
 
Två nyckeltal avseende den finansiella marknaden hade Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) 

undersökt. I denna studie har de båda nyckeltalen studerats, B/M - talet = eget 

kapital/börsvärde och P/E - talet = Pris per aktie/ vinst per aktie. En skillnad som finns i denna 

uppsats angående B/M - talet gentemot Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) undersökning är 

att minoritetsintresset inte har separerats från det eget kapitalet, det samma gäller för P/E - 

talet. Det som denna studie använder är bokfört värde av eget kapital från föregående 

räkenskapsår dividerat med marknadsvärde av eget kapital från månaden t-1. Om 

förhållanden är över 1 är aktien undervärderad och om mindre än 1, är aktien övervärderad 

(Schallheim, Wells & Whitby 2013).  
 

P/E står för price dividerat med earnings och räknas fram genom att dela aktiens pris med 

företagets vinst per aktie. Vinsten per aktie räknas fram genom att dividera företagets totala 

vinst med antal aktier som finns i företaget. Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) använde i sin 

undersökning marknadsvärdet delat på eget kapital. I denna uppsats har istället aktiepriset 

delat på vinst per aktie som Francis och Taylor (2000 s. 126) använts. Nyckeltalet åskådliggör 

hur många årsvinster marknaden värderar ett företag till eller hur lång tid det tar att få tillbaka 

för sin investering. Normalvärdet för P/E-talet är cirka 12 (Francis & Taylor 2000 s. 126).  

Antal aktier hämtades via avanza.se 20180419 och listan över respektive aktie för OMXS30 

hämtades från skandinaviska enskilda bankens hemsida och Nasdaqs hemsida. (Nasdaq 2018; 

SEB 2018)  

 
P/E - talet = Pris per aktie/ vinst per aktie 

Francis och Taylor 2000 s. 126 

 
B/M - talet = eget kapital/börsvärde 

 Schallheim, Wells och Whitby (2013) 

 

 

3.7 Tillvägagångssätt exempel Hennes och Mauritz 
 
Tabell 4 presenterar det tillvägagångssätt som har använts för alla företagen i denna studie. De 

operationella leasingavtalen sammanställdes i år 1,2,3 och 4 som skillnaden mellan 

exempelvis år 1 och år 2. För år 5 + används den redovisade MLP noten som varje företag 

redovisade i sin årsredovisning.  

 

För att separera skulden och tillgången åt användes en realisationsfaktor. För år 1 till 4 

användes samma redovisade faktor för samtliga företag och för 5 + användes en 

företagsspecifik realisationsfaktor. Denna beräknades genom att dividera år MLP 5+/5 och 

sedan plussa på 5 år. Denna företagsspecifika realisationsfaktor som tidigare räknats ut 

multipliceras sedan med 2, exempelvis 7,6 * 2. Den valda diskonteringsräntan på 10% 

används i alla realisationsfaktorer på följande sätt:  

 

 (1 − (1.10)−15,2) ) / (1 − (1.10)−7,6))  ∗  0,5 = 0,7423    
 

Summa skuld för år 2017 blev den kapitaliserade leasingskulden och summa tillgång för 2017 

blev den kapitaliserade leasingtillgången. Innan eget kapital kunde subtraheras räknas det 

fram en uppskjuten skatt genom den valda skattesatsen (22%) gånger mellanskillnaden. 

Resterande belopp blev till form av ett negativt resultat på det egna kapitalet. Samma 

tillvägagångssätt användes för 2016 årsredovisningar för att tydliggöra processen ytterligare. 
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Den operationella leasingavgiften var den justerade avskrivningen som räknades fram genom 

en summering av minimileasingavgiften för undersökningsåret och föregående år delat på två. 

Resterande poster räknades ut enligt följande,  

 

● Räntekostnad = Skuld 2017 + 2016 / 2 * diskonteringsräntan 

● Genomsnittet = Tillgång 2017 + 2016 / 2 

● Beräkning av avskrivning = år 1 + år 2 (summa/2) + år 3 (summa år 3/3) osv… år 5+ 

= (summa/ (ÅL 2017 + 2016 / 2)) 

● Rörelseresultat = Operationell leasingavgift – avskrivning 

 
Tillvägagångssätt  År 1 År 2 År 3 År 4  År 5+ Summa 

HM 2017 MLP 16 219 13 488 11 216 9327 7757   

Steg 1 skuld 2731 2272 1889 1570 20 330 28 792 

Realisationsfaktor 0,9545 0,9132 0,8757 0,8415 0,6984   

Steg 2 tillgång 2606,7 2074,8 1654,2 1321,2 14 198,50 21 855,4 

Förändring i BR 2017 Kap. leasingskuld Leasingtillgång Skillnad Uppskjuten skatt Eget Kap. (-)  

  28 792 21 855,40 6 936,60 1526 5410,6   

Tillvägagångssätt  År 1 År 2 År 3 År 4  År 5+ Summa 

HM 2016 MLP 16 068 13 391 11 161 9301 7752   

Steg 1 skuld 2677 2230 1860 1549 23 820 32 136 

Realisationsfaktor 0,9545 0,9132 0,8757 0,8415 0,6984   

Steg 2 tillgång 2555,2 2036,4 1628,8 1303,5 16 635,9 24 159,8 

Förändring i BR 2016 Kap. leasingskuld Leasingtillgång Skillnad Uppskjuten skatt Eget Kap. (-)   

  32 136 24 159,80 7976,2 1754,8 6221,4   

Tillvägagångssätt  År 1 År 2 År 3 År 4  År 5+ Summa 

HM 2017 tillgång 2606,7 2074,8 1654,2 1321,2 14 198,50  

HM 2016 tillgång 2555,2 2036,4 1628,8 1303,5 16 635,9   

Genomsnitt 2580,95 2055,6 1641,5 1312,35 15 417,20   

Beräkning av avskrivning 2581 1027,8 547,2 328 1964 6448 

Operationell leasingavgift Avskrivningar (-) Rörelseresultat  Räntekostnad 

(-)  

Resultat innan 

skatt 

skatt (-) Årets resultat  

16 144 6 448 9696 3046,4 6649,6 1462,9 5186,7 

Tabell 5. Tillvägagångssätt exemplet H&M 

 

Det som tabell 4 synliggör är en betydligt högre redovisad skuld och tillgång på grund av 

kapitaliseringen. Ett högre rörelseresultat och årets resultat (nettoresultat) samt mindre eget 

kapital redovisades, då operationella leasingavtal skall kapitaliseras både som en skuld och en 

tillgång på balansräkningen. För att balansräkningen ska gå jämnt ut måste eget kapital 

minska då skulderna ökar men också tillgångarna. Alla belopp i detta exempel (tabell 4) är i 

miljoner kronor. Dessa förändringar har sedan kapitaliserats på respektive post i balans- och 

resultaträkningen för samtliga företag. Posterna överfördes till ett nytt blad i Excel som 

räknade ut förändringarna för att minimera misstag och göra förändringarna mer valida och 

precisa.  
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3.8 Trovärdighet 
3.8.1 Reliabilitet 
 
Eliasson (2013 s. 15) menar om metoden i en undersökning går explicit att upprepa, indikerar 

uppsatsen på en högre reliabilitet. Datan som samlades in och bearbetades i denna uppsats var 

offentliga handlingar och kan därför upprepas med samma metodval. Vid insamling av 

kvantitativ data höjs reliabiliteten när resultatet räknas flera gånger och samma resultat 

presenteras (Eliasson 2013 s. 16) och därför behandlades empirin samt räknats om vid flertal 

tillfällen. En hög reliabilitet höjer förutsättningarna för en hög validitet (Eliasson 2013 s. 16). 

 

 
3.8.2 Validitet 
 
Begreppet valid betyder giltig och validitet handlar om undersökningen mäter det som 

verkligen ska mätas (Eliasson 2013 s. 16). Hög validitet kan därför liknas vid att 

undersökningen innehar hög frånvaro av systematiska fel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2018 s. 104).  

 

I uppsatsen var validiteten relativt hög eftersom vid insamling av sekundärdata och 

applicering av kapitaliseringsmetoden behövdes mindre tolkningar göras. Källorna var även 

många och etablerade för att höja trovärdigheten. Metoden är högt erkänd och har använts av 

en mängd tidigare forskare gällande leasingkapitalisering, dessutom ansågs det vara rätt 

verktyg vid mätning av denna typ av kvantitativ data. Visserligen skapades metoden 1991 

(Imhoff, Lipe & Wright) men med en kontinuerlig modifiering som Fülbier, Silva och 

Pferdehirt (2008) startade kvarstår dess relevans som ansenlig. Metoden tillhandahåller 

dessutom ett ramverk för hur de operationella leasingavtalen ska kapitaliseras och gör således 

denna undersökning trovärdigt då liknande tillvägagångssätt (tabell 2) har använts i tidigare 

forskning kring ämnet. Studien hade även en väl formulerad frågeställning som kopplades till 

undersökningen, vilket bidrog till hög validitet enligt Eliasson (2013 s. 17).  

 

 

3.9 Källkritik  
  

Källorna som utmynnade denna uppsats bestod av vetenskapliga artiklar, rapporter från bland 

annat PwC och svenska bankföreningen, utbildningslitteratur samt statliga myndigheters 

hemsidor. Detta tillvägagångssätt valdes för att minimera risken för felaktigheter och 

bristande information, vilket även har höjt studiens trovärdighet. Dock har tidigare studier 

fokuserat på andra marknader än Sverige, däribland Spanien, Tyskland och Kanada. Dock 

förhåller dessa länder till IAS och IFRS regelverket vilket bör uppmärksammas som en 

förhöjande faktor för trovärdigheten. Författarna till denna studie hävdar att en jämförelse mot 

tidigare forskning är därmed relevant och intressant att göra för att belysa hur resultatet i 

denna studie förhålls till den presenterade data från tidigare forskning.   
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4.0 Resultat 
 

I resultatdelen kommer stapeldiagram presentera den totala förändringen för posterna eget 

kapital, skulder, tillgångar, rörelseresultat och årets resultat. För ROE, ROA, D/A, 

skuldsättningsgrad, soliditet, B/M - talet och P/E - talet sker presentationen i tabeller. Denna 

presentation kommer sedan föras vidare i nyckeltalens förändring (4.1)

 

Figur 2 och 3 framställer hur posterna i balans – och resultaträkningen påverkas vid en 

kapitalisering av operatioenlla företag. I figur 2 går det att utläsa före -  och eftereffekter för 

de påverkade posterna och figur 3 uppmärksammar den procentuella förräntningen.  

 
Figur 2. Kapitaliseringens förändring i finansiella siffror 

 

 
Figur 3. Kapitaliseringens förändring i procent 
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I relation till innan och efter kapitalisering av operationella leasingavtal, sker det inga extrema 

ökningar procentuellt dock i kronor för de presenterade poster i denna uppsats. Skuldsidan 

ökar mest i kronor (figur 2) medan rörelseresultatet ökar mest i procent med 7,05% (figur 3). 

Eget kapital minskar med 0,082% (figur 3) och totala tillgångar ökar med 0,44% (figur 3).  

 

 

4.1 Nyckeltalens förändring  
 
Nedan presenteras en sammanfattningstabell för de undersökta nyckeltalen kopplat till 

lönsamhet och soliditet, för att sedan övergå till en större tabell där alla de undersökta 

företagen presenteras separat. Skuldsättningsgraden redovisas utan storbankerna då det 

tillvägagångssätt som valts till denna uppsats redovisar en felaktig bild över dess skulder 

kontra eget kapital. Efter dessa nyckeltal kommer B/M-talet och P/E - talet som avser den 

finansiella marknaden presenteras enskilt.  

 

 

4.1.1 Överblickstabell OMXS30 
 
 

Värden 
ROE 

före 

ROE 

efter 

ROA 

före 

ROA 

efter 

D/E 

före 

D/E 

efter 

Soliditet 

före 

Soliditet 

efter 

D/A 

innan 
D/A efter 

MEDEL 10,24% 11,20% 6,09% 6,11% 1,278 1,353 35,61% 34,55% 64,43% 65,56% 

MEDIAN 15,12% 16,07% 5,57% 5,57% 1,31 1,38 38,45% 37,23% 61,55% 62,89% 

STANDARDAVVIKELSE 21,76% 22,49% 6,68% 6,65% 1,473 1,497 23,37% 22,90% 23,43% 22,91% 

SUMMA 276,43% 302,31% 164,53% 164,99% 29,38 31,11 961,28% 932,78% 1739,59% 1770,05% 

FÖRÄNDRING AV 

SUMMA i % 
  25,88%   0,46%   1,73   -24,50%   30,46% 

MIN -81,36% -82,14% -13,46% -12,82% -4,26 -4,29 -30,59% -30,40% 17,68% 18,04% 

MAX 27,89% 39,20% 24,92% 24,97% 3,35 3,43 82,32% 81,98% 131,00% 130,60% 

Tabell 6. Överblick av förändring på OMXS30s nyckeltal 

 

Tabell 6 redovisar ökningen respektive minskningen för de undersökta företagens nyckeltal i 

OMXS30. Den största förändringen sker på D/A-talet och räntabilitet på eget kapital med 

30,46% respektive 25,88%. Soliditeten minskar med totalt 28,5% och den minsta 

förändringen sker på räntabilitet på totala tillgångar med 0,46%. Skuldsättningsgraden ökar 

med 5,88% eller 1,7 ggr efter en kapitalisering.  
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4.1.2 Företagsspecifik tabell för OMXS30 
 
I tabell 7 används ett trafikljussystem för att tydliggöra de största respektive minsta 

förändringarna samt för oförändrade resultat. Systemet syftar att påvisa de tydligaste 

skillnaderna inom de undersökta nyckeltalen som är kopplat till lönsamhet och soliditet.   

Grön = störst     Röd = minst     Gul = oförändrat 

Företag 
ROE 

före 

ROE 

efter 

ROA 

före 

ROA 

efter 

D/E 

före 

D/E 

efter 

Soliditet 

före 

Soliditet 

efter 

D/A 

innan 

D/A 

efter 

ABB 15,40% 16,44% 7,89% 5,57% 1,82 1,96 35,48% 33,88% 64,50% 66,30% 

Alfa Laval 14,58% 15,33% 7,04% 5,85% 1,56 1,62 39,00% 38,16% 60,98% 61,92% 

Assa Abloy 17,05% 17,72% 8,68% 8,92% 0,96 0,99 50,90% 50,39% 49,05% 49,63% 

Astra Zeneca 17,23% 17,49% 4,52% 4,58% 2,81 2,82 26,27% 26,17% 73,73% 73,83% 

Atlas Copco AB 27,49% 27,54% 13,28% 13,40% 1,07 1,09 48,30% 47,88% 51,71% 52,15% 

Autoliv Inc. SDB 7,30% 7,60% 3,54% 3,68% 1,05 1,07 48,77% 48,40% 51,23% 51,63% 

Boliden 19,56% 19,56% 12,27% 12,25% 0,59 0,6 62,73% 62,64% 37,27% 37,36% 

Electrolux 27,89% 30,33% 6,41% 6,84% 3,35 3,43 22,97% 22,56% 77,03% 77,48% 

Essity 17,70% 18,00% 5,97% 5,99% 1,96 2,01 33,70% 33,70% 66,28% 66,78% 

Getinge 7,05% 7,69% 3,32% 3,60% 1,13 1,14 47,04% 46,80% 52,96% 53,21% 

HM 27,10% 39,20% 15,78% 16,46% 0,78 1,38 56,03% 42,35% 43,96% 58,49% 

Investor 13,17% 13,24% 10,84% 10,85% 0,21 0,22 82,32% 81,98% 17,68% 18,04% 

Nordea 9,15% 9,31% 0,52% 0,53%     5,73% 5,71% 94,27% 94,29% 

Sandvik 27,14% 27,88% 12,42% 12,58% 1,19 1,21 45,66% 45,12% 54,33% 54,91% 

Securitas 19% 19,99% 5,57% 5,96% 2,22 2,36 31,03% 29,81% 68,96% 70,32% 

SEB 11,29% 11,43% 0,63% 0,64% - . 5,62% 5,56% 94,37% 94,46% 

Skanska 15,12% 16,07% 3,76% 3,83% 3,03 3,2 24,84% 23,84% 75,16% 76,30% 

SKF 19,31% 20,12% 7,09% 7,22% 1,72 1,79 36,73% 35,90% 63,27% 64,19% 

SSAB 4,33% 4,35% 2,64% 2,64% 0,64 0,65 60,92% 60,72% 39,07% 39,29% 

Swedbank 14,50% 14,64% 0,88% 0,87% - - 6,03% 5,99% 93,96% 94,02% 

Swedish Match -81,36% -82,14% 24,92% 24,97% 
-

4,26 
-4,29 -30,59% -30,40% 131% 130,60% 

Svenska Cellulosa 5,10% 5,35% 3,30% 3,40% 0,54 0,58 64,80% 63,51% 35,20% 36,60% 

Svenska 

Handelsbanken 
11,37% 12,42% 0,58% 0,62% - - 5,12% 4,99% 94,88% 95,03% 

Tele2 15,80% 17,26% 6,82% 7,08% 1,31 1,44 43,21% 41,04% 56,78% 59,13% 

Telefon LM Ericsson -35% -34,42% -13,46% -12,82% 1,6 1,69 38,45% 37,23% 61,55% 62,89% 

TeliaSonera 9,64% 9,96% 4,16% 4,25% 1,32 1,34 43,15% 42,62% 56,84% 57,41% 

Volvo 19,52% 19,95% 5,16% 5,23% 2,78 2,81 27,32% 26,23% 73,57% 73,79% 

Tabell 7. Företagsspecifik tabell för OMXS30 

 

De största förändringarna för respektive nyckeltal kan urskiljas i tabell 7 som grönmarkerat. 

Alla siffror presenteras i procent förutom skuldsättningsgraden som presenteras i gånger. 

SSAB är det företag som är mest solid mot en operationell leasingkapitalisering och H&M det 

företaget som påverkas allra hårdast. ROE påverkas generellt positivt (årets resultat ökar och 

eget kapital minskar), ROA och D/A ökar minst (årets resultat ökar men också skulder samt 

tillgångar). Skuldsättningsgraden förändras negativt för alla företag (skulderna ökar men eget 

kapital minskar) och det skuldsättningsgraden uppmärksammar är hur mycket operationell 

leasing som respektive företag har haft utanför balansräkningen i relation till eget kapital.  
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4.1.3 B/M talets förändring  
 
I tabell 8 presenteras B/M-talets förändring med en leasingkapitalisering. Aktiepriset är 

medelvärdet av 20180319 och 20180419 aktiepris gånger antal aktier (se bilaga 2).  

Företag B/M - tal innan B/M - tal efter Skillnad 

ABB 1,191653751 1,163639187 0,028014563 

Alfa Laval  0,2419445 0,239951114 0,001993387 

Assa Abloy B 0,266743453 0,266141586 0,000601867 

Astra Zeneca  1,842620848 1,839973998 0,00264685 

Atlas Copco A 0,200391874 0,199999163 0,000392712 

Atlas Copco B 0,480285847 0,479344622 0,000941225 

Autoliv SDB  0,438026944 0,437303538 0,000723406 

Boliden  0,427197667 0,427155012 0,00005427 

Electrolux B 0,260407568 0,258693096 0,001714472 

Essity B 0,349839486 0,347732827 0,002106659 

Getinge B 0,77158048 0,770879255 0,000701224 

HM B 0,30507835 0,280992114 0,024086235 

Investor B 1,979603929 1,97790053 0,001703399 

Nordea 12,4492126 12,41752626 0,03168634 

Sandvik 0,249233198 0,248412999 0,000820199 

SEB A 0,728838408 0,722050095 0,006788313 

Securitas B 0,310867957 0,306114225 0,004753732 

Skanska B 0,411737141 0,403052569 0,008684572 

SKF B 0,385637277 0,382273959 0,003363319 

SSAB A  27,31093148 27,29068939 0,020242087 

Swedbank A 0,598963807 0,594938787 0,00402502 

Swedish Match -0,062126483 -0,061948087 -0,000178396 

Svenska Cellulosa B 0,640319379 0,636165918 0,004153461 

Svenska Handelsbanken A 0,69327176 0,679000361 0,014271399 

Tele2 B 0,345926672 0,340903638 0,005023034 

Telefon LM Ericsson B 0,592821357 0,585806399 0,007014958 

Telia 0,623129861 0,620899787 0,002230074 

Volvo B 0,423907499 0,422707845 0,001199654 

Totalsumma 54,45804661 54,27830019 0,179746419 

Medelvärde 1,95 1,94  

Median 0,433 0,43  

Tabell 8. B/M-talets förändring 

 

B/M - talets förändring med en operationell leasingkapitalisering är relativt minimal. Totalt 

minskas B/M - talet för de undersökta företagen med 0,1797 kronor eller 0,33%. Den största 

förändringen skedde hos H&M B, ABB, SSAB A, Svenska Handelsbanken A samt Nordea. 

Aktien med minst förändring var Boliden.  
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4.1.4 P/E talets förändring 
 
I tabell 9 presenteras P/E-talets förändring med en operationell leasingkapitalisering. Priset 

för respektive aktie var medelvärdet för den 20180319 och den 20180419 (se bilaga 2).  

 

Företag P/E tal innan P/E tal efter Skillnad 

ABB 5,23 5,45 0,22 

Alfa Laval  27,13 28,3 1,18 

Assa Abloy B 21,22 22,01 0,79 

Astra Zeneca  3,11 3,15 0,04 

Atlas Copco A 17,86 18,15 0,29 

Atlas Copco B 7,46 7,58 0,12 

Autoliv SDB  30,09 31,41 1,32 

Boliden  11,95 11,95                           -       

Electrolux B 8,91 9 0,09 

Essity B 22,82 22,82                           -       

Getinge B 16,83 18,33 1,5 

HM B 9,18 12,08 2,9 

Investor B 3,82 3,84 0,02 

Nordea 0,87 0,88 0,01 

Sandvik 14,4 14,75 0,35 

SEB A 12,15 12,19 0,04 

Securitas B 16,39 18 1,61 

Skanska B 15,46 16,08 0,62 

SKF B 12,99 13,41 0,43 

SSAB A  0,84 0,84                           -       

Swedbank A 11,48 11,52 0,04 

Swedish Match 19,63 19,77 0,13 

Svenska Cellulosa B 29,25 30,51 1,26 

Svenska Handelsbanken A 11,82 12,66 0,83 

Tele2 B 17 18,31 1,31 

Telefon LM Ericsson B -4,98 -4,84 0,14 

Telia 16,06 16,53 0,47 

Volvo B 11,86 12,09 0,23 

Totalsumma 370,82 386,74 15,92 

Medelvärde  13,24 13,03  

Median 12,99 13,81  

Tabell 9. P/E talets förändring 

 

Getinge, Tele2 B, Securitas B, Autoliv SDB och Alfa Laval är de företagen som får en 1 + 

ökning eller högre i P/E-tal med en kapitalisering av operationella leasingavtal (tabell 9). 

H&M B ökar mest med 2,9 och Boliden, SSAB samt Essity B förändras inget. I procentuella 

termer förändras Securitas B med 9,79%, Getinge 8,93%, Svenska Handelsbanken A 7,05%, 

Tele2 B 7,69%, H&M B 31% samt ABB, Alfa Laval, Assa Abloy B, Skanska B, SC BA, SKF 

B och Telia med 3–4% vardera. Totalt för alla undersökta företag ökar deras gemensamma 

P/E - tal med 4,29%.  
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5.0 Analys 
 

Detta avsnitt vidareutvecklar resultatavsnittet med en djupgående analys- och slutsatsdel. 

Avsnittet börjar med posterna i balans- och resultaträkningen för att sedan se över de 

undersökta nyckeltalens förändringar. 

 

Tidigare redogörelse av data visar på en förändring för alla undersökta nyckeltal. Några av 

företagen belagda på OMXS30 kommer påverkas i större utsträckning än andra när 

operationella leasingavtal ska kapitaliseras. Skulder, rörelseresultat, årets resultat och 

tillgångar är de poster som kommer att öka medan eget kapital kommer minska. Detta beror 

på den redovisade nyttjanderätten av leasingskulden och leasingtillgången. Leasingskulden 

kommer vara högre än leasingtillgången och för att balansera ut effekterna i balansräkningen 

kommer eget kapital minska. Hur stor minskning är beror på skillnaden mellan leasingskulden 

och tillgången samt vilken ränta som används.  

 

Den totala ökningen av skulder blev 99,461 miljarder kronor för företag på OMXS30 (se figur 

2). Det blev en procentuell ökning på 0,66%. Tillgångarna ökade med 75,294,5 miljarder 

kronor (0,4%) och årets resultat ökade med 12,657,35 miljarder kronor (4,61%). 

Rörelseresultatet ökade med 25,981,3 miljarder kronor (7,05%) och eget kapitalet minskade 

med 18,825,2 miljarder kronor (-0,83%). Den högsta ökningen i miljarder kronor blev 

skulderna efter en kapitalisering medan rörelseresultatet hade den högsta procentuella 

förändringen.  

 

Som tidigare nämnt (tabell 6) ökade nyckeltalen enligt följande; ROE hade en total ökning på 

25,88%, skuldsättningsgraden med 1,73 gånger, D/A - talet blev 30,46% högre, ROA ökade 

minst med 0,46% och soliditeten minskade med 28,5%. Det totala B/M - talet innan 

kapitalisering var 54,46 och efter kapitalisering var den 54,278. Det är en minskning med 0,17 

gånger eller 0,33% över hur det egna kapitalet stås mot börsvärdet vid en 

leasingkapitalisering. P/E - talet hade en total förändring på 15,92 eller 4,29% med en 

operationell leasingkapitalisering. Det tar alltså 15,92 gånger längre för företagen att med 

dagens vinstnivå tjäna in den summa pengar som aktien handlas för.     

 

Det nyckeltal som hade störst skillnad i värde för det minsta respektive maximala värdet 

innan som efter kapitalisering var ROE. Innan kapitalisering hade ROE en skillnad på 

109,25% och efter kapitaliseringen var skillnaden 121,34%, en ökning med totalt 11,07%. Det 

nyckeltalet som förändrades minst totalt sett var ROA med 0,59%.  

 

Vid en jämförelse mot nyckeltalens normalvärde efter en leasingkapitalisering låg ROE (10–

12%) högt över dess normalvärde sett till median (16,07%) men inom dess intervall sett till 

medelvärdet (11,20%). ROA (10%) hamnade lågt under dess normalvärde. De hade 6,11% 

och 5,57% sett till medel respektive medianen. Skuldsättningsgraden låg högt över 

normalvärdet (under 1) för både medianen (1,38) och medelvärdet (1,35) och soliditeten 

hamnade mellan 4,5–7% över en bra soliditet (25–30%), både medianen (37,23%) och 

medelvärdet (34,55%) ligger dock under 40% och det kan därför argumenteras för att värdet 

innan som efter kapitalisering är ett relativt gynnsamt värde att som företag besitta. D/A - talet 

kan framställas på liknande sätt då medianen (62,89%) och medelvärdet (65,56%) låg en bra 

bit under 100% som är en varningsfaktor. Alla D/A - tal ökade efter en kapitalisering och 

således påverkas alla företagen på OMXS30 av denna nya redovisnings ändring negativt.   



 

 30 

P/E – talet uppmärksammar hur mycket marknaden är villiga att betala för aktien vid ett 

specifikt tillfälle. Större stabilare företag tenderar att ha låga P/E - tal, på grund av en väl 

fungerande affärsmodell och en stabil intäktspool. Normalvärdet för P/E – talet är cirka 12 

gånger. Både medianen och medelvärdet för denna undersökning (se tabell 9) var 13,81 

gånger respektive 13,03 gånger efter en leasingkapitalisering, det vill säga högre än 

normalvärdet. Detta betyder att vid införskaffningen av en aktie betalar investeraren 13,81–

13,03 gånger årsvinsten. Teoretiskt innebär det 13,81–13,03 år innan företaget tjänat ihop 

investerarens satsade pengar. Vilket är mellan 1–2 gånger längre än vad det normalt ska ta för 

företag att göra.  

 

B/M - talet har en varningsfaktor på 1. Medelvärdet låg på 1,94 och medianvärdet på 0,43 

(tabell 8). Enligt medianvärdet är företagen övervärderade och tvärtom gällande medelvärdet. 

Ett B/M - tal över 1 indikerar att aktiekursen på ett företag handlas för mindre än värdet av 

sina tillgångar. Aktieförvaltare föredrar ett högt förhållande, det vill säga att det handlas 

billigare på marknaden i jämförelse med det bokförda värde och ett marknadsförhållande 

under 1 indikerar hur mycket investerare är villiga att betala för ett företag än vad dess 

tillgångar är värda. B/M - talets medianvärde på 0,43 indikerar hur mycket investerare är 

villiga att betala i premie för aktierna på OMXS30. 

 

Det framträdande företaget av de undersökta företagen var Hennes och Mauritz (H&M).  

 
Företag ROE 

före 

ROE 

efter 

ROA 

före 

ROA 

efter 

D/E 

före 

D/E 

efter 

Soliditet 

före 

Soliditet 

efter 

D/A 

innan 

D/A 

efter 

B/M  

INNAN 

B/M 

EFTER 

P/E 

INNAN 

P/E 

EFTER 

HM 27,10% 39,20% 15,78% 16,46% 0,78 1,38 56,03% 42,35% 43,96% 58,49% 0,305 0,2801 9,18 12,08 

Tabell 10. H&M exempel nyckeltal 

 

H&M påvisar en ökning respektive minskning i alla de undersökta nyckeltalen (tabell 10). 

Det utmärkande är deras skuldsättningsgrad som nästan fördubblas när deras operationella 

leasingavtal har kapitaliserats. Detta är dock inte oväntat med en total skuldökning på 61,5% 

med denna kapitalisering. Utöver faller deras soliditet med cirka 14% och deras D/A- tal samt 

B/M - tal ökar respektive minskar med 14,53% och 0,024 kronor per aktie, i marknadstermer 

tappar deras egna kapital en styrka värt 35 053 728 kronor. Det undersökta P/E talet visar 

även att det tar 2,9 gånger längre för H&M att tjäna ihop investerarens satsade pengar. Denna 

negativa konsekvens kan tillsammans med överhettningstendenser i den svenska ekonomin 

(Di 2017) inför stundande valår skapa problematik för H&M som kan vara tvungna att vidta 

åtgärder. Förekommer dessutom misslyckande marknadsföring och lös koppling från tidigare 

misstag inom företaget (Washington Post 2018), i detta fall H&M, kan det leda till en kris och 

minska både företagsvärdet och aktievärdet. Det minskade kapitalet gentemot aktievärdet går 

att avspegla i B/M - talet och P/E - talet som ändå lyfter fram H&Ms negativa framtid med 

denna regelförändring. 

 

Utöver H&M får ABB, Securitas och Tele2 en förhöjd skuldsättningsgrad med 0,13–0,14 

gånger efter en leasingkapitalisering, i procentuella termer innebär det en förändring på 6 – 

10%. ABB och Alfa Lavals räntabilitet på totalt kapital förändras mest med 2,32% respektive 

1,19%. ABB (-1,6%), Tele2 (-2,17%) och Ericsson, SKF samt Securitas (-1%) fick alla en 

negativ förändring på soliditeten. D/A – talet förändras mest hos Svenska Cellulosa (1,4%), 

Tele2 (2,35%) och Securitas (1,36%). Electrolux får en bättre ROE med 2,44% efter än innan 

kapitaliseringen på grund av ett högre nettoresultat (tabell 7).  

 

De företag som upplevde minst förändring efter en leasingkapitalisering var SSAB, 

storbankerna, Sandvik, Essity och Volvo. Dessa 8 företag hade minimal till ingen förändring 
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för alla de undersökta nyckeltalen. De har därmed lite minimileasingavgifter utanför 

balansräkningen och således varit förberedda samt börjat se över pågående leasingavtal innan 

denna undersökning påbörjades.  

 

Sammanfattningsvis framkallade inte den totala ökningen av skulder rent procentuellt på 

0,66% för företagen belagda på OMXS30 någon direkt större problematisk bild. Dock kan 

summan på närmare 100 miljarder kronor dolt utanför balansräkningen påverka både den 

svenska ekonomin och dessutom göra aktiemarknaden mer volatil för störningar, vilket kan 

påverka unga svenskars entusiasm till sparande via aktier samt vara en tillväxthämmande 

faktor (SEB 2016; Lindahl 2018). Listan på Stockholmsbörsens 30 största företag kan komma 

att förändras efter IFRS 16 trätt i kraft och då blir påverkan störst för enskilda företag, något 

som studien även påvisar genom sina extremfall. 
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6.0 Diskussion  
 

I detta avslutande kapitel sker en diskussion av resultatet gentemot tidigare studier med 

framtoningen av likhetsgranskningen mellan H&M och McDonalds (Imhoff, Lipe & Wright 

1991). Dessutom kommer studiens implikationer, rekommendationer och avslutningsvis 

uppsatsens metodkritik att framhävas.

 

6.1 Jämförelse mot tidigare studier  
 
Denna studie åskådliggör påverkan som företag kommer få vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal. Idéen med IFRS 16 är att förenkla och försöka ge en mer enhetlig 

bild över företagets skulder och prestationer, således är målet med IFRS inom EU att skapa 

bättre jämförbarhet och bättre transparens avseende företagens årsredovisningar.  Det har 

samtidigt skett en åtstramning och förenkling om vad som faktiskt innefattar ett leasingavtal. 

Denna nya definition innefattar: en specifik tillgång, ekonomiska fördelarna från tillgången 

och styrning över tillgången. (Marton 2016) 

 

Tidigare studier från bland annat Pardo, Giner och Cancho (2015), PwC (2016a), Giner och 

Pardo (2017) och Morales-Díaz, och Zamora-Ramírez, (2018) påvisade snarlika resultat 

gällande förändring av nyckeltal, skulder och tillgångar. Pardo, Giner och Cancho (2015) 

exponerade att skuldsättningsgraden ökade med 0,65% och ROA minskade med 2,15%. 

Skuldsättningsgraden i denna uppsats ökade med 5,89% totalt sett för alla undersökta företag 

och medianen med 5,34%. ROA minskade med 0,28% totalt och med 0,45% i median men 

högst i minsta värde (4,99%). I PwC:s (2016a) studie förändrades skuldsättningsgraden från 

2,03–2,14 i median. I denna uppsats gick medelvärdet från 1,278 - 1,353 och medianen från 

1,31 - 1,38, en likartad förändring sett till ökningen av skuldsättningsgraden. I PwC (2016a) 

ökade skuldsättningsgraden med 0,11 gånger (5,42%) och i denna studie ökade den med 0,7 

gånger (5,34%) (medianen).    

 

Morales-Díaz, och Zamora-Ramírez (2018) tydliggjorde att om IFRS 16 hade tillämpats den 

31 december 2015 skulle den totala tillgångssidan varit 9,96% högre (medelvärde) och den 

totala skuldsidan varit 21,4% högre (medelvärde). PwC (2016a) kom fram till att 53% av de 

undersökta företagen skulle få en ökad skuld med över 25%. Wong och Joshi (2015) 

identifierade att summa tillgångar ökade med 3,47% och summa skulder med 4,34%. Bennett 

och Bradbury (2003) fann en genomsnittlig ökning av de totala skulderna på 22,9% (median; 

11,7%) och 8,8% för totalt tillgångar (median; 5,2%).   

 

För denna studie ökade totala skulderna med 0,66% och median samt medelvärdet blev 1,71% 

respektive 4,34%. Totala tillgångar ökade med 0,43% och precis som skulder gav 

medelvärdet (1,73%) och medianvärdet (0,71%) en högre förändring. Denna förändring ligger 

mer i linje med leasing och biluthyrningsföreningen presenterade siffror som uppvisade att 

leasade tillgångar i Europa växte med 1,7% i slutet av 2014 (Morales-Díaz & Zamora-

Ramírez 2018). Om inte storbankerna (Nordea, SEB, Swedbank och Svenska Handelsbanken) 

skulle beaktas hade den totala skulden istället ökat med 3,5%, medelvärdet med 5,05% och 

medianen med 1,95%. Liknande effekt går att utläsa för tillgångssidan som istället ökar med 

1,5% och med 0,85% respektive 2% som median och medelvärde. Utan storbankerna 

påverkas de resterande företagens skulder belagda på OMXS30 kraftigare med denna 

förändring. 
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SCB (2017) redovisade 2016 att tillverkningsindustrin hade 715 miljoner kronor i operationell 

leasing och att Informations- och kommunikationsföretagen hade 1,548 miljarder kronor i 

operationell leasing. Den totala summan som kapitaliserades för tillgångs- och skuldsidan var 

174,755,8 miljarder kronor. Detta kan diskuteras och hänvisas mot resultatet som Giner och 

Pardo (2017) förmedlade i sin studie till chefer i bankorienterade länder, nämligen gör 

nödvändiga förändringar i finansieringsavtal för att undvika oönskade negativa effekter. 

 

Angels-Fitó, Moya, och Orgaz (2013), Wong och Joshi (2015), Morales-Díaz och Zamora-

Ramírez (2018) och Mulford och Gram (2007) observerade alla i sina studier att ROE 

minskade medan ROA varierade mellan undersökningarna. Denna studie följer mer Fülbier, 

Silva och Pferdehirt (2008), Imhoff, Lipe och Wright (1991), PwC (2016a) och Durochers 

(2008) fotspår. Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) påvisade en medianökning för räntabilitet 

på eget kapital med 1% för IFRS följda företag. Denna uppsats fick en högre förändring 

nämligen 5,1% i medelvärde och 3,2% i median. Det kan bero på att deras urval bestod av 90 

företag medan denna uppsats undersökte 27. Räntabilitet på totalt kapital ökade i denna studie 

med 1% i medelvärde och 0,34% i median. Detta liknar den förändring som Durocher (2008) 

fick i sin studie, med en ökning på 0,72% för sina undersökta företag. I Imhoff, Lipe och 

Wright (1991) som använde företag från 1987 fick en större förändring än de nyare studierna 

från exempelvis Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) eller Kilpatrick och Wilburn 

(2006) som replikerade deras studie från 1991. Detta kan rimligen förklaras av IASB och 

FSAB gemensamma arbete med en striktare syn om vad som egentligen innefattar ett 

leasingavtal och en delning av den tidigare forskning som har gjorts kring ämnet för att dämpa 

konsekvenser vid en förändring av leasingredovisning (PwC 2017a; Marton 2016).   

 

Marton (2016) och Svensk Handel (2017) förklarade att börsnoterade företags soliditet 

minskade med ett genomsnitt på 3% (35–32). IASB har i IFRS 16 tagit ett tydligt avstamp 

gällande principiell konsekvens, adderat förenklingar och preciseringar för att uppnå en lägre 

kostnad samt neutralitet. Denna typ av förenklingar och preciseringar beskådades för de stora 

företagen. Soliditeten minskade med 1,06% i median och 2,17% i medelvärde i snitt för denna 

studies undersökta företag. Soliditeten minskade totalt från 35,35% till 34,55% i medelvärde 

och 38,45% till 37,23% i medianvärde. Det vill säga något mindre än vad Marton (2016) och 

Svensk Handen (2017) redovisade.  

 

Sacarin (2017) tog upp konsekvenserna av IFRS 16’s införande. Författaren menade att 

skuldkvoten skulle öka, kassalikviditeten skulle minska, ROE skulle öka och årets resultat 

samt rörelseresultat skulle öka men också vara beroende av andra faktorer, såsom skattesats 

och minimileasingavgiften det närmsta året. Ett omvänt likviditetsmått sett till Sacarins 

(2017) definition är D/A-talet som fick en på ökning på 1,34% (median) och 1,13% 

(medelvärde). Det gick totalt från 64,43% till 65,56% i medelvärde och 61,55% till 62,89% i 

median. Detta indikerar att skulderna ökar mer än tillgångarna vid en leasingkapitalisering 

och att företagets skulder motsvarar ett större belopp gentemot företagets tillgångar än innan 

en kapitalisering. Dessa siffror är dock nästan dubbelt så höga som Schallheim, Wells och 

Whitby (2013) redovisade i sin studie, som nog beror främst på: de (1) undersökte sale and 

leaseback transaktioner och (2) hade ett urval på 392 observationer, dock är resultatet från 

denna uppsats nästan 9 gånger lägre som i Wong och Joshi (2015) studie, där D/A talet ökade 

med 10,11% för sina 107 undersökta företag.  

 

Rörelseresultatet för denna uppsats steg totalt med 7,05%. Det förändras med 6,43% (medel) 

och 3,68% (median) för respektive företag. Årets resultat såg en ökning på 4,61% totalt, 4,2% 

i medelvärde och 2,93% i median för respektive företag. Både rörelseresultatet och årets 
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resultat ökade, vilket ledde till en ökning eller lägre minskning av både ROE och ROA. Hur 

mycket dock dessa poster ökade respektive minskade berodde på hur stor 

minimileasingavgiften var föregående år (2016) och detta år (2017), då genomsnittet används 

som operationell leasingavgift (se H&M exemplet).  

 

I Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) studie sjönk B/M - talet med 0,8%. I denna uppsats 

minskade B/M - talet med 0,946% i medelvärde och 0,48% i medianvärde. Dessa siffror är 

snarlika Fülbier, Silva och Pferdehirt studie från 2008 och som kan indikera att liknande 

problem kvarstår. P/E-talet ökade med 4,26% i medelvärde och 2,93% som medianvärde. 

Detta är högre än vad Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) redovisade i sin studie med en 

minskning på 0,2%. 

 

Genomgående för dessa studier var att belysa information av leasingkapitaliseringseffekten på 

finansiella rapporter för att undvika negativa effekter i övergångsperioden. Det överensstämde 

med PwC (2017a) som menade att syftet med undersökningar kring leasingavtal och de nya 

reglerna i IFRS 16 är att förenkla övergångseffekterna genom tidig kommunikation och 

upplysning. Denna information av leasingkapitalisering kommer även hjälpa Sverige i sin 

övergångsperiod. Detta är något som kan antydas i denna uppsats och därmed har de 

undersökta företagen på OMXS30 anammat tidigare rapporter och studier och således börjat 

göra nödvändiga förändringar för att minska effekten av en ökad skuldsida i balansräkningen.  

 

 

6.2 McDonalds vs H&M 
 
Imhoff, Lipe och Wright resultat från 1991 antydde att nuvärdet av McDonalds dolda skulder 

för operationella leasingavtal var cirka 1,17 miljarder dollar, vilket var mer än en tredjedel av 

McDonalds totala skulder. Detta indikerar en tydlig och väsentlig mängd skuld utanför 

balansräkningen. Liknande antydningar kan göras för H&M som har återkommit i denna 

studie som ett extremfall jämfört med resterande undersökta företag på OMXS30.  

 

 
EK  

efter 

EK  

innan 

Tillgångar  

efter 

Tillgångar  

innan 

Skulder  

efter 

Skulder 

innan 

RR 

efter 

RR  

innan 

År  

efter 

År  

innan 

54 998,6 59 713 129 309,9 106 562 75 634 46 842 30 159 20 569 21 287,60 16 184 

Tabell 11. H&Ms balans- och resultatförändring 

 

Som tabell 11 demonstrerar ökar H&M:s skulder med 28,792 miljarder kronor eller 61,466% 

när deras operationella leasingavtal kapitaliserades. Detta är betydligt mer än en tredjedel som 

Imhoff, Lipe och Wright (1991) identifierade. Liknande förändringar kan urskiljas för 

samtliga poster för H&M:s kapitalisering. Varför H&M är det mest drabbade företaget kan 

bero på att de är ett detaljhandelsföretag. I avsnitt 2.1.3 och 1.2.1 åskådliggörs information 

upp om detaljhandelsbranschen som upplevde en ökad skuldsättningsgrad på + 75,3% samt en 

minskad soliditet från 40,8% till 27,5%. H&M:s skuldsättningsgrad ökade med 76,92% och 

deras soliditet sjönk till 42,35% (56,03%).  

 

H&M och andra företag som nämnts i denna uppsats är ett bekräftande på diskussionen som 

IASB och FSAB hade och som skapade den nya redovisningsstandarden. Övergången från 

regelstandarden IAS 17 med dess obsoleta regler till regelstandarden IFRS 16 ger en tydligare 

definition av vad som omfattar ett leasingavtal. Företag kommer således inte kunna dölja 

skulder och på så sätt undvika att hamna i den här problematiken. Investerare kommer även 

kunna göra en rättvisare värdering över företagets finansiella ställning.  
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6.3 Nyckeltalen  
 
Ett återkommande problem under studiens gång var nyckeltalens uträkningar hos respektive 

företag. Nyckeltal kan definieras på olika sätt i företagens årsredovisningar och därför krävs 

tydliga definitioner av hur de beräknas (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002 s. 133). Detta 

är något som har präglat uppsatsen, hur ett företag räknar ut skuldsättningsgraden eller 

räntabilitet på totalt kapital kan skiljas från ett annat. Det är därför valet på beräkningar av 

nyckeltalen konstruerades enligt definitionerna som finns under rubriken 3.6. Detta 

tillvägagångssätt användes för att ge högre validitet och bättre jämförbarhet företagen 

sinsemellan. Med det framhävt kan det följaktligen skiljas hur exempelvis 

skuldsättningsgraden eller räntabilitet på totalt kapital presenteras innan som efter en 

kapitalisering då uträkningen i denna uppsats kan skiljas från den uträkningen som företagen 

tillhandahåller. Det tydligaste exemplet är storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea och 

Svenska Handelsbanken) och således valdes det att utesluta dem från skuldsättningsgraden på 

grund av deras abnormt höga skulder i balansräkningen samt deras presentation av nyckeltal 

som skiljdes markant från övriga undersökta företag. Detta beslut gav ett mer trovärdigare 

resultat (innan och efter kapitalisering) i snitt och något som därmed kunde presenteras i 

denna studie.  

 

Företagens samtliga nyckeltal kommer förändras utifrån de valda definitionerna enligt 

undersökningen. Därför kan uppsatsen inte garantera att förändringen blir lika enhetlig med 

andra valda definitioner.  

 

 

6.4 Vidare forskning och rekommendationer 
 
Studien har tydliggjort att majoriteten av företagen belagda på OMXS30 klarar det 

övervägande bra när operationella leasingavtal ska kapitaliseras på balans- och 

resultaträkningen. Förslag till vidare forskning är därför att göra om denna studie och vänta in 

Fingerprints årsredovisning eller göra studien på företag som är onoterade aktiebolag. 

Ytterligare ett förslag är att göra om studien efter reglerna har trätt i kraft, det vill säga 

20190101. Det vore intressant att urskilja hur väl deras mål med ökad jämförbarhet och 

transparens uppnåddes. Detta skulle enkelt kunna studeras genom en jämförelse av 

kommande års årsredovisning och de siffror som presenterats i denna undersökning. Hur 

mycket nyckeltalen samt hur mycket företagens balans - och resultaträkningar påverkades 

egentligen.  
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6.5 Metodkritik  
 

Kritiken som kan riktas mot uppsatsen bygger främst på val av nyckeltalsdefinitioner och val 

av diskonteringsränta eftersom det är något som varierar i tidigare undersökningar. Många av 

de publicerade årsredovisningarna redogör egna definitioner om hur nyckeltalen beräknas och 

väljer vilka siffror de vill redovisa. Därför måste undersökningen klargöra räkenskaperna och 

räkna ut samtliga nyckeltal med vald metod. Av den orsaken, att det finns ett flertal 

beräkningar för många av nyckeltalen, uppstår frågan vilket sätt som är det mest ultimata.  

Diskussionen beträffande att beräkna genomsnittliga värden för nyckeltalen genom 

föregående års och detta års årsredovisning uteslöts, eftersom de aktuella siffrorna ansågs 

mest relevanta för studiens syfte. Det vill säga demonstrera en före - och eftereffekt med 

leasingkapitalisering.  

 

Valet av diskonteringsränta på 10% istället för individuell diskonteringsränta för varje företag 

användes på grund av tidsbristen och för att underlätta arbetet då alla undersökta företag 

skulle ha samma utgångspunkt. Dessutom var den valda diskonteringsräntan använd av 

majoriteten av tidigare undersökningar. För mer precisa värden hade givetvis specificerade 

kalkylräntor varit att föredra.  

 

Ett bortfall hade möjligen kunnat undvikas om undersökningsperioden skulle ägt rum under 

annan tidsperiod. Detta eftersom årsredovisningen för Fingerprints förväntas publiceras i 

mitten av Maj. Det valda finansieringsperspektivet kan betraktas ligga för tätt intill 

redovisningsperspektivet på grund av ämnet leasing som innefattar de båda ekonomiska 

förhållningssätten. Dock anses de valda nyckeltalen avspegla en finansiell synvinkel. 
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7.0 Slutsats  
 

I detta avsnitt skildras studiens slutsatser som avser svara på problemformuleringen och 

syftet genom analysen. Ett sammanfattat slutresonemang kring ämnet leasing och 

regeländringen som återkopplar till resultat och teori för att precisera uppsatsens tolkning.

 
 

IFRS 16 som ersätter IAS 17 den första januari 2019 kommer innebära förändringar för de 

stora företagen verksamma i Sverige enligt denna uppsats. Studien bevisade detta genom den 

konstruktiva kapitaliseringsmetoden som Imhoff, Lipe och Wright (1991,1997) tog fram och 

som senare Fülbier Silva och Pferdehirt (2008) modifierade. 

 

De undersökta företagen fick högre skulder, tillgångar, rörelseresultat, nettoresultat och ett 

mindre eget kapital när operationella leasingavtal ska kapitaliseras. Detta beror på att IFRS 16 

ger en mer objektiv och rättvisare bild än vad som finns under IAS 17 med en uppdelning av 

operationella och finansiella leasingavtal. Företag kommer mer exakt kunna mäta tillgångar 

och skulder som härrör från leasingavtal genom tillämpning av IFRS 16 jämfört med 

beräkningarna av mer sofistikerade investerare och analytiker när företag tillämpade IAS 17. 

Företagen på OMXS30 kommer således ge en bättre jämförbar och transparent årsredovisning 

med IFRS 16 än IAS 17 som gömmer skulder och tillgångar utanför balansräkningen. 

 

Resultatet från uppsatsen visar på förändringarna efter en operationell leasingkapitalisering är 

varierande och beror till full på hur stor andelen av operationella leasingavtal som finns 

utanför balansräkningen. Företag som härrör från detaljhandelbranschen, däribland H&M 

kommer få märkbart förändrat resultat när operationella leasingavtal ska kapitaliseras. Det 

beror bland annat på H&Ms fysiska butiker som genererar lokalhyror. Att fortsätta skriva av 

lokalhyrorna som operationella leasingavtal ger mer spelrum till företaget, dock synliggörs 

inte riskerna i deras finansiella ställning och resultat. Det som studien visar och det som IFRS 

16 underlättar gentemot dess föregångare IAS 17, är en mer komplett bild över företagens 

nyckeltal som därmed blir sannhetsenlig, än en definition som kommer gynna företaget. Detta 

går att beskåda för samtliga nyckeltal som påverkas måttligt till mycket beroende på storleken 

för dessa operationella leasingavtal.  

 

Det som studien vill illuminera är effekterna efter en kapitalisering i företag belagda på 

OMXS30. Vid en jämförelse mellan företagen på OMXS30 och tidigare forskning konstaterar 

att dessa företag står inför liknande effekter när operationella leasingavtal kapitaliseras. Stora 

företag verksamma i Sverige är enligt denna undersökning förberedda för regelförändringen 

förutom vissa undantag vars ekonomiska situation kommer förändras med IFRS 16.  
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Bilaga 1. OMXS30 

 
De fetmarkerade företagen var bortfallen för studien. 

ABB Ltd   

Alfa Laval   

Assa Abloy B   

AstraZeneca   

Atlas Copco A   

Atlas Copco B   

Autoliv SDB   

Boliden   

Electrolux B   

Ericsson B   

Essity B   

Fingerprint Cards B   

Getinge B   

Hennes & Mauritz B   

Investor B   

Kinnevik B   

Nordea Bank   

Sandvik   

SCA B   

SEB A   

Securitas B   

Skanska B   

SKF B   

SSAB A   

Swedbank A   

Swedish Match   

Svenska Handelsbanken A   

Tele2 B   

Telia Company   

Volvo B   
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Bilaga 2. Aktiekurs 

 
Aktiekurs 19/3 2018 och 19/4 2018.  

Företag Aktiepris 19/3 Aktiepris 19/4  

ABB Ltd 197 206 

Alfa Laval 194,9 208,3 

Assa Abloy B 180 180 

AstraZeneca 568 602 

Atlas Copco A 357 364 

Atlas Copco B 319 329 

Autoliv SDB 1 222 1 267 

Boliden 289,3 309,8 

Electrolux B 222,3 221,6 

Ericsson B 270 256 

Essity B 105,95 95,56 

Getinge B 130 138 

Hennes & Mauritz B 372,4 374,4 

Investor B 88,22 88,38 

Nordea Bank 150,3 160,95 

Sandvik 141,95 140,95 

SCA B 97 85 

SEB A 169,95 160,35 

Securitas B 185,75 181,85 

Skanska B 47 52 

SKF B 208 186 

SSAB A 363 376,3 

Swedbank A 86,16 93,14 

Swedish Match 114 100 

Svenska Handelsbanken A 98 104 

Tele2 B 55 55 

Telia Company 39 38 

Volvo B 151,55 160,55 
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