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Sammandrag                                                                                                                 
Bakgrund: Inom IAS 17 finns två olika klassificeringar av leasing: Finansiell och 

Operationell. Finansiell leasing redovisas som en tillgång och en skuld i företags 

balansräkning medan operationell leasing redovisas endast som en kostnad i 

resultaträkningen. Enligt forskning finns det incitament att klassificera leasingavtal som 

operationella då det ger en positivare bild av företagets verksamhet.  Forskning tyder också på 

att det skett en exponentiell tillväxt av användandet av operationell leasing. Denna tillväxt, 

som främst varit synlig hos företag i detaljhandeln, har bidragit till att diskussionen om 

leasingredovisning blivit aktuell igen. För att få bukt med problematiken kring IAS 17 har 

IASB och FASB presenterat en ny standard där alla avtal ska redovisas på balansräkningen. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur påtaglig operationell leasing är inom den svenska 

detaljhandeln.                       
T eori: Forskningen kring förekomsten av operationell leasing inom detaljhandeln och vilka 

effekter en kapitalisering av operationella leasingavtal har haft på olika marknader under olika 

tidsperioder skapar en plattform för att se huruvida liknande resultat kan utrönas på den 

svenska marknaden, vilket leder fram till två forskningsfrågor: Hur har utvecklingen av 

operationella leasingavtal sett ut i Sverige inom detaljhandeln? Vilka effekter får den 

föreslagna förändringen av leasingredovisning på företags räkenskaper inom den svenska 

detaljhandeln?                                                                                                                                                            

Metod: Granskning av årsredovisningar mellan år 2002-2009 har genomförts för ett urval av 

de företag som finns listade på OMX Stockholmsbörsen inom sektorn detaljhandeln. Genom 

inhämtad information tillsammans med egna beräkningar har utvecklingen av leasing i 

detaljhandeln i Sverige illustrerats. För att belysa vilken effekt föreslagen förändring får på 

företagen har nyckeltalen: Räntabilitet på sysselsatt kapital, Soliditet samt Skuldsättningsgrad 

före och efter en kapitalisering hos samtliga företag i studien för år 2009 beräknats.              
Slutsats: Det har skett en ökning av operationell leasing inom detaljhandeln i Sverige men det 

visar inte på en exponentiell tillväxt. Vidare har alla undersökta nyckeltal försämrats vid en 

kapitalisering. Det kan konstateras att operationell leasing inom detaljhandeln i Sverige är 

påtaglig i de flesta verksamheterna och 70 % av företagen ökar sitt användande av 

operationell leasing. Detta medför att sektorn överlag är benägen att påverkas av föreslagen 

förändring.                                                                                                                               

Nyckelord: Operationell leasing, IAS 17, Förändring, Nyckeltal, Detaljhandeln, Sverige. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
kreditform som innebär att företag i stället för att köpa utrustning 

(t.ex. maskiner, bilar, datorer) hyr den av tillverkare eller leasingbolag under bestämd tid mot 

leasingavgift. Bland finansbolagens kreditformer är leasing en av de viktigaste och svarade 

1998 för mer än hälften av deras utlåning  (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Det har sedan 1960-talet varit diskussioner kring hur redovisning av leasing skall utformas 

och den nuvarande branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) publicerade 

redan 1967 en rekommendation i ämnet (Artsberg, 2005). Den första standarden som precis 

som dagens standard klassificerar leasing som operationella- och finansiella leasingavtal 

implementerades 1976 i USA (Mulford & Gram, 2007). Denna standard kallades för SFAS 13 

och syftet med den var att få företag att redovisa mer av sina leasingtillgångar på 

balansräkningen. Tyvärr lyckades inte sagda standard med det syfte som den satt upp utan det 

blev en motsatt effekt där företag utnyttjade det utrymme som fanns i standarden för att 

, det vill säga utanför balansräkningen (Ibid). Standarden har 

sedan dess utretts och arton försök från 1976 fram till idag har gjorts för att göra den bättre. 

Dock har dessa förbättringar inte gett någon definitiv lösning och än idag håller den inte den 

kvalitet som efterfrågas från finans- och kreditanalytiker. Dessa måste förlita sig på egna 

beräkningar och estimat för att kunna säkerställa företagens räkenskaper (Ibid). Redovisning 

av finansi

med händelser som resulterat i att redovisningens syfte och transparens ifrågasatts. Ett 

exempel på detta är kollapsen av det amerikanska bolaget Enron år 2000 som resulterade i ett 

ifrågasättande av såväl betydelsen som riktigheten i företags redovisning som legitimerats av 

revisorer som följt rådande praxis (Bryan et al, 2010). Kritiken grundade sig i att Enron, innan 

uppvisa vissa kontrakterade framtida skyldigheter och därmed hämmat dåvarande och 

potentiella investerares möjlighet till en riktig värdering av bolaget (Ibid).  

 

En motsvarande standard till SFAS 13 implementerades för första gången i Storbritannien 

1984 och 1996 infördes en liknande standard i Sverige (Beattie, 2006; Bokföringsnämnden, 

1999). Det var Redovisningsrådet som hade som ansvar att utforma de normgivande 

standarderna för redovisning i Sverige vid den tiden och de tog den leasingstandard som 
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International Accounting Standards Board (IASB), vid tidpunkten benämnd International 

Accounting Standards Committee (IASC), utformat vid namn IAS 17 Accounting for leases, 

namngav den RR 6 och applicerade den på den svenska marknaden (Bokföringsnämnden, 

1999; IFRS, 2010c).  År 1999 ersatte IASC standarden IAS 17 Accounting for leases med 

IAS 17 Leases och detta var det svenska Redovisningsrådet tvungna att ta hänsyn till vilket 

resulterade i en reviderad version av RR 6 vid namn RR 6:99 (Ibid).  En ytterligare revidering 

av IAS 17 Leases utfördes år 2003 av IASB (gamla IASC) vilken implementerades 1 januari 

2005. Denna reviderade standard trädde i kraft i samband med att alla börsnoterade företag 

inom Europeiska unionen (EU) obligerades att följa IASB:s redovisningsprinciper och 

Sveriges börsnoterade företag gav därmed upp användandet av RR 6:99 i förmån för IAS 17 

Leases (Ibid). 

 

En harmonisering av IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) 

redovisningsstandarder har sedan 2002 varit under utveckling. Detta konvergensprojekt har 

som syfte att främst förbättra möjligheten för globala investerare att jämföra räkenskaperna 

mellan internationella bolag (Marton et al, 2008).  En del i konvergensprojektet är att utveckla 

dagens redovisningsstandard (IAS 17) för att uppfylla de krav som ställs från investerare samt 

råda bot på den tidigare problematiken som uppmärksammats och debatterats. Trots att IAS 

17 reviderades så sent som 2003 fann IASB och FASB det nödvändigt för en omstrukturering 

av standarden som presenterades under 2010 och som troligtvis kommer träda i kraft 2013 

(IFRS, 2010a).  

  

1.2 Problemdiskussion 
Den problematik som lett fram till denna förändring av leasingstandard har sin grund i att viss 

 (Bryan et al, 2010; Imhoff et al, 1991; Goodacre, 

2003a; Goodacre; 2003b; IFRS, 2010a). I dagens redovisningsstandard finns det två olika 

klassificeringar av leasing: Finansiell och Operationell. Ett leasingavtal som är operationellt 

aktiveras inte i balansräkningen utan redovisas endast som en kostnad i resultaträkningen 

medan finansiell leasing redovisas som en tillgång och en skuld i företags balansräkning 

(IFRS, 2010b). På grund av att de två leasingavtalen redovisningsmässigt på olika sätt 

påverkar den finansiella informationen sänks relevansen för användarna som granskar 

företags räkenskaper (IFRS, 2010c).  

 

 



6  
  

Företag har inom den nuvarande standarden haft möjlighet att påverka om ett avtal skall 

redovisas som operationellt eller finansiellt vilket gör att ett identiskt avtal kan klassificeras 

olika (Grefberg & Thunander, 2010). Goodacre och Beattie (1999), Goodacre (2003b), Imhoff 

et al (1991) och Bryan et al (2010) har bedrivit forskning kring denna problematik och 

forskarna har genom studier i Storbritannien samt USA sett en ökning av användandet av 

operationell leasing, främst inom detaljhandeln. Det finns enligt dem incitament för företagen 

att klassificera leasingavtalen som operationella då det får som effekt att nyckeltalen utesluter 

de operationella leasinga

visare en positivare bild av företagets verksamhet. Bryan et al (2010) menar att det är denna 

ökande användning, företagens storlek av operationell leasing samt Enron skandalen som har 

gjort att problematiken kring leasing blivit aktuell igen och att en förändring är nödvändig.  

 

Det nya förslaget som IAS

balansräkning (IFRS, 2010a; IFRS 2010c, Deloitte, 2010). Detta medför att svenska företag 

måste redovisa sin operationella leasing i balansräkningen. På grund av de resultat som Bryan 

et al (2010), Imhoff et al (1991), Goodacre och Beattie (1999) och Goodacre (2003a; 2003b) 

presenterar i sina artiklar samt den kommande förändringen av leasingredovisning väcks ett 

intresse av att se hur det ser ut på den svenska marknaden inom detaljhandeln gällande 

operationell leasings tillväxt och nuvarande storlek. Då ingen liknande forskning som utrönar 

hur det ser ut inom detaljhandeln, som skall vara den sektorn som har störst del operationell 

leasing enligt Goodacre (2003a) samt Bryan et al (2010), tidigare bedrivits i Sverige är det nu 

när en förändring står runt hörnet intressant att se hur det faktiskt sett ut och ser ut gällande 

användningen av operationell leasing för att skapa en förståelse för vad tänkta förändring 

innebär för den svenska detaljhandeln. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur påtaglig operationell leasing är inom den 

svenska detaljhandeln. 
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1.4 Uppsatsdisposition 

Den inledande delen av uppsatsen har gett en bakgrundsbeskrivning av leasing och vad som 

är på väg att förändras inom området. Den direkt efterföljande problembeskrivningen belyste 

vad som varit problematiken med redovisningsstandarden IAS 17 och hur användningen av 

operationell leasig har sett ut på andra marknader vilket skapar ett intresse och grund för att se 

hur det faktiskt ser ut i Sverige kring denna problematik. 

 

Det som följer efter den inledande delen är en teoretisk referensram som baseras på forskning 

kring ämnet redovisning av leasing samt IASB:s publikationer kring vad tänkta förändring 

kommer att innebära. Ur denna teoretiska referensram utvecklas två forskningsfrågor som 

tillsammans med den efterföljande metoddelen vägleder läsaren genom studien. 

 

Resultatet av studien presenteras med en analytisk ansats och följs sedan av en diskussion av 

resultaten. Slutsatser presenteras och förslag till framtida forskning ges inom ämnet.  

2 T eoretisk referensram 

2.1 Redovisning av leasing i Sverige  
Sveriges börsnoterade bolag har sedan år 2005 varit obligerade att tillämpa IASB:s 

redovisningsstandarder. Detta med anledning av EU:s beslut om ökad harmonisering av 

redovisningen mellan unionens medlemsländer med hjälp av IASB som gemensamt 

redovisningsstandardorgan (Bokföringsnämnden, 2011). Dessförinnan redovisade svenska 

börsnoterade bolag i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer inom området 

leasing (Ibid). Den första leasingstandarden som har samma utgångspunkt som dagens 

redovisningsstandard i klassificeringen mellan operationell och finansiell leasing 

implementerades i Sverige år 1996 (Bokföringsnämnden, 1999). Rekommendationen 

benämndes RR 6 och var utformad utifrån IASC:s (nuvarande IASB:s) redovisningsstandard 

IAS 17 Accounting for leases (Bokföringsnämnden, 1999; IFRS, 2010b). Då denna 

reviderades och implementerades som IAS 17 Leases år 1999 fann Redovisningsrådet det 

angeläget att harmonisera den svenska redovisningsrekommendationen RR 6 med den nya 

IAS 17 Leases (Ibid). Den svenska rekommendationen implementerades i Sverige år 2000 och 

benämndes RR 6:99. Riktlinjerna för redovisning enligt RR 6:99 motsvarade 

redovisningsrekommendationerna för IAS 17 Leases så när som till vissa nationella tillägg 
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som avser beskattning (Bokföringsnämnden, 1999; SOU 2003:71). Svenska börsnoterade 

bolag övergav de svenska redovisningsrekommendationerna i förmån för IASB:s 

redovisningsstandarder år 2005 och IAS 17 är nu den gällande standarden för leasing. 

(Bokföringsnämnden, 2011). 

 

2.2 Nuvarande redovisningsstandard I AS 17 L eases 
Ett avtal enligt vilket en leasinggivare enligt avtalade villkor 

under en avtalad period ger en leasingtagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot 

FRS, 2010b).  

 

IAS 17 säger att den legala formen av ett leasingkontrakt består av att äganderätten på det 

som leasats stannar kvar hos leasinggivaren och överförs inte till leasingtagaren (Ibid). Dock 

är vissa typer av leasingavtal av sådant slag där leasingtagaren faktiskt erhåller äganderätten 

till produkten och redovisar denna som en tillgång och en skuld i balansräkningen. Denna 

tjänst ses mer som ett finansiellt lån från leasinggivaren till leasingtagaren. Dessa två olika 

typer av leasing klassificeras i nuvarande standard som: Finansiell- och Operationell leasing. 

Finansiell leasing är ett leasingavtal där majoriteten av risker och belöningar som kommer 

med äganderätt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Leasingtagaren måste då 

redovisa tillgången i balansräkningen och även den skuld som genererats av leasingkontraktet. 

Vid början av leasingperioden kräver IAS 17 att både tillgången och skulden i 

balansräkningen redovisas som antingen: verkligt värde för tillgången eller nuvärdet av 

minimileasingavgifterna (Melville, 2009). 

 

Operationell leasing är enligt IAS 17 all leasing som inte klassificeras som finansiell. Denna 

form av leasing innebär att riskerna och belöningarna inte övergår från leasinggivaren till 

leasingtagaren vilket medför att leasingtagaren inte behöver redovisa produkten som tillgång 

och skuld i balansräkningen. De betalningar som leasingtagaren gör för leasingen redovisas 

endast som en kostnad och denna brukar oftast löpa enligt en linjär avskrivningsplan. Dessa 

definitioner av leasing enligt IAS 17 bortser från den legala formen av dessa kontrakt och 

fokuserar istället på vilken del av parterna i avtalet som får åtnjuta de risker och belöningar 

som hänförs till produkten som leasas. Med risker vid äganderätt kan till exempel möjliga 

förluster på grund av stillastående föras fram eller det faktum att produkten åldras. Belöningar 

vid ägande kan till exempel vara av redovisningsmässig natur där kalkylerad livslängd och 
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avskrivningsperiod är kortare än den faktiska livslängden på produkten vilket genererar 

positiva siffror för verksamhetens produktion (Melville, 2009). 

 

För att tydliggöra betydelsen av operationella leasingavtal för användare av företagens 

finansiella rapporter finns upplysningskrav om framtida minimileasingavgifter. IAS 17 kräver 

att det i årsredovisningens fotnötter skall finnas information om värdet på bolagets totala 

framtida leasingavgifter som faller till betalning inom ett år, mellan två till fem år samt om 

fem år eller senare (IFRS, 2010b).  

 

2.2.1 Problematiken k ring I AS 17 L eases 
IASB hävdar att företags klassificering av leasingavtal som operationella gör att den 

finansiella informationen blir missvisande (IFRS, 2010a; IFRS, 2010c). De ekonomiska 

konsekvenserna av operationell leasing är identiska med de som uppstår vid finansiell leasing 

men det som blir missvisande är det att skuld- och tillgångssidan inte aktiveras vid 

operationell leasing utan det enda som redovisas är en kostnad. Anskaffningen och 

finansieringen sker utanför balansräkningen vilket påverkar balansomslutningen vilket leder 

till högre soliditet och lägre skuldsättningsgrad än om ett vanligt köp eller finansiell leasing 

registrerats (Goodacre, 2003b). Detta gör att investerare måste estimera effekten som 

operationell leasing har på verksamheten vilket skapar förutsättningar för felestimeringar och 

felaktiga beslut (IFRS, 2010c). 

 

IASB för även fram att det finns ett gap i klassificering av leasing idag. De hävdar att företag 

har möjlighet att klassificera liknande avtal som antingen operationella eller finansiella vilket 

gör att investerare har svårt att urskilja den ekonomiska realiteten bakom dessa avtal. Detta 

gör att jämförbarheten och relevansen mellan företags leasingredovisning blir lidande (Ibid). 

 

2.2.2 T illväxt av operationell leasing förstärker problemen 
Klassificeringsproblematiken som skapat förutsättningar för att liknande leasingavtal kan 

klassificeras olika samt de relevansproblem som kommer med en klassificering av leasing 

som operationell är de främsta orsakerna som IASB för fram som motivering till varför 

förändringen av standarden är nödvändig (IFRS, 2010a; IFRS, 2010c). Deras anledningar 

förstärks av den forskning som Alan Goodacre och Vivienne Beattie (1999), med hjälp av 

tidigare studier från Imhoff et al (1991), genomfört i Storbritannien som visar en påtaglig 
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förändring av företags leasingredovisning under en 14 års period, 1981 - 1994. Det som de 

belyser i sin studie är att operationell leasing över denna period exponentiellt ökar på 

bekostnad av finansiell leasing.  Resultatet visar att företag blir mer och mer benägna att 

klassificera leasing som operationell före finansiell vilket forskarna då ser som en medveten 

redovisningshandling.  

 

 

 
F igur 1. Diagrammet visar utvecklingen av operationell och finansiell leasing för 
börsnoterade bolag i Storbritannien mellan år 1981-1994 (Goodacre & Beattie, 1999). 
 

Bryan et al (2010) har i USA gjort en liknande studie där även de belyser en tillväxt av 

operationell leasing och vilken problematik det medför. I båda studierna framgår det att 

företag inom detaljhandeln har, i jämförelse till de andra sektorerna på marknaden, en stor del 

operationell leasing i relation till deras skulder och tillgångar och kommer därmed markant 

påverkas av den anammande leasingförändringen. 

 

På grund av det utrymme som finns i den nuvarande standarden att klassificera leasingavtal 

som operationella genereras positiva effekter på företags redovisning då operationella 

leasing

indikation på högre finansiell risk (Franzen et al, 2009). När företag redovisar ett leasingavtal 

som operationellt istället för finansiellt sänker de då sin finansiella risk då de skulder och 

tillgångar som skulle registreras förs av balansräkningen och räknas inte automatiskt med i 
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skuldsättningsgraden och soliditeten (Ibid). Detta hävdar forskarna ger företagen incitament 

att klassificera leasingavtalen som operationella, då de då framstår som att företagen är mer 

konservativt finansierade, vilket då leder till en tillväxt av operationella leasingavtal (Franzen 

et al, 2009; Goodacre, 2003a, 2003b; Imhoff et al, 1991; Goodacre & Beattie, 1999). Om så är 

fallet kan det hävdas att den problematik som IASB uppmärksammat kring relevans och 

jämförbarhet ökar i takt med att den operationella leasingen i företags redovisning ökar (Ibid).  

 

Den svenska marknaden kommer oundvikligen att bli påverkad av denna tänkta förändring 

men det är ovisst i vilken utsträckning då tidigare forskning inom området i Sverige saknas.  

Resonemangen som ovan nämnda forskare för samt avsaknaden av forskning på den svenska 

marknaden skapar ett intresse av att utröna hur svenska företag behandlat operationell leasing 

och om det har funnits, precis som noterats i andra länder, en exponentiell tillväxt av 

operationell leasing. Finns en sådan tillväxt kan denna problematik som förs fram och de 

slutsatser som dras även appliceras på den svenska marknaden. Om så inte är fallet är det 

intressant att se hur utvecklingen sett ut och vilken magnitud operationell leasing har i 

företags räkenskaper i Sverige inom detaljhandeln. 

 

Hur har utvecklingen av operationella leasingavtal sett ut i Sverige inom detaljhandeln?  

 

2.3 Föreslagen redovisningsstandard 
Den 17 augusti 2010 offentliggjorde IASB och FASB det nya förslaget på 

redovisningsstandard gällande leasingavtal. Det nya redovisningssättet skall ge underlag för 

bättre information till investerare angående belopp, timing och osäkerhet kring framtida 

kassaflöden som är direkt hänförbara till leasingkontrakt (KPMG Financial Reporting News, 

2010). Den fundamentala skillnaden mellan nuvarande och den föreslagna 

redovisningsstandarden är att klassificeringen mellan operationella och finansiella 

leasingavtal elimineras. Leasingtagaren skall enligt den föreslagna standarden redovisa alla 

leasingavtal i balansräkningen vilket liknar nuvarande redovisning för finansiella leasingavtal 

enligt IAS 17 (IFRS, 2010a; IFRS, 2010b; IFRS 2010c). 

 

Den föreslagna standarden har till skillnad från IAS 17 sin utgångspunkt i nyttjanderätten av 

den leasade tillgången. Detta nyttjandeperspektiv skiljer sig från IAS 17 som utgår från vilka 

risker och belöningar som leasingavtalet medför. Att redovisa med utgångspunkt i 
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nyttjanderätten av leasingtillgången innebär att leasingtagaren redovisar rätten att nyttja den 

leasade tillgången på balansräkningens tillgångssida samt motsvarande värde på 

balansräkningens skuldsida som en skyldighet att betala framtida leasingavgifter (IFRS, 

2010c; Deloitte, 2010).  

 

Den föreslagna standarden kräver en mer specifik redovisning av företagens tillgångar där 

leasingtillgången skiljs från de övriga materiella anläggningstillgångarna för att det skall 

framgå vad som är leasing och vad som är ägda anläggningstillgångar. Detta tillvägagångssätt 

används även på skuldsidan där leasingskulden skiljs från övriga skulder. I den nuvarande 

standarden där endast finansiella leasingavtal är kapitaliserade finns ingen sådan distinktion 

mellan leasingtillgångar och ägda tillgångar (KPMG Financial Reporting News, 2009; IFRS, 

2010c; Deloitte, 2010). Redovisningen av ingående leasingavtal liknar den redovisning som 

gäller finansiella leasingavtal i enlighet med IAS 17. En viktig skillnad mellan den nuvarande 

standarden och den föreslagna avser den initiala värderingen av leasingavtal gällande 

definitionen av leasingavtalets längd samt vad som skall inkluderas i estimering av framtida 

kassaflöden. Den föreslagna standarden kräver att det vid definition av leasingperioden för 

leasingtagaren skall tas hänsyn till hur stor sannolikheten är att avtalet kommer att förlängas 

eller sägas upp i förtid (Ibid).  

 

Den föreslagna standarden kräver, i enlighet med nuvarande IAS 17, att det initiala tillgångs- 

samt skuldvärdet redovisas som ett nuvärde av framtida betalningar (Deloitte, 2010). 

Diskonteringen av framtida leasingavgifter baseras på leasingtagarens marginella låneränta 

eller om möjligt den ränta som leasinggivaren debiterar. Det initiala värdet prövas sedan 

årligen och skall redovisas enligt det lägsta värdet av det verkliga värdet alternativt nuvärde. 

Amortering av leasingavtalet nyttjande sker linjärt under avtalsperioden alternativt under 

tillgångens ekonomiska livslängd om den är kortare än avtalet (Deloitte, 2010; IFRS, 2010a; 

IFRS, 2010c). 

  

2.3.1 Möjliga effekter av leasingkapitaliser ing  
Införandet av föreslagen leasingstandard kommer innebära en aktivering av operationella 

leasingavtal på skuldsidan samt tillgångssidan i företags balansräkning. Vad detta kommer att 

få för effekter på den finansiella informationen och därmed även nyckeltal har det bedrivits 

extensiv forskning kring på olika marknader runt om i världen. Wilkins och Zimmer (1983) 
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undersökte redan under 1980-talet vilka effekter en kapitalisering av leasing skulle kunna leda 

till och de menade att framförallt skuldsättningsgraden skulle påverkas.   

 

Liknande resultat framförde Füblbier (2008) i en studie av tyska företag.  Denna studie 

påvisade att nyckeltal som är kopplade till balansräkningen fick störst påverkan vid en 

kapitalisering av leasingavtal. Studien påvisade även att vissa branscher påverkas mer än 

andra beroende på deras andel operationell leasing i räkenskaperna. Trots att det gick att 

påvisa att undersökta företags nyckeltal förändrades hävdade Füblbier (2008) att resultaten 

var ganska måttliga i jämförelse med tidigare studiers resultat på andra marknader.  En studie 

utförd av Imhoff et al (1991) styrker några av Füblbiers (2008) resonemang då han genom en 

studie påvisade att balansräkningen påverkas av en kapitalisering. Vilken magnitud påverkan 

fick på räkenskaperna berodde på hur stor del operationella leasingavtal bolagen hade. 

Oavsett storlek på avtalen menade Imhoff et al (1991) dock att effekterna var för stora för att 

ignorera. 

 

Även Bryan et al (2010) påvisade genom en undersökning utförd på den amerikanska 

marknaden att den förslagna standarden kommer påverka balansräkningen och därmed 

nyckeltalen. Även han menade att olika branscher kommer att påverkas olika och att 

detaljhandeln är en av dem som kommer att påverkas mest.  Han menade också att standarden 

kommer att underlätta för intressenter att värdera företagens finansiella ställning då en 

kapitalisering innebär att balansräkningen kommer att uppvisa de operationella leasingavtal 

som innan offentliggjordes i fotnötter.  Intressenterna slipper då själva göra egna justeringar, 

vilka kan innehålla fel då antaganden om exempelvis avtalsperiod samt diskonteringsränta 

måste göras, vid beräkning av nyckeltalen. Alla intressenter tar dock inte hänsyn till de 

operationella avtalen vid sina beräkningar vilket kan leda till att de nyckeltal som beräknas 

inte är baserade på bolagens totala finansiella information. Vid en kapitalisering försvinner 

elimineras (Bryan et al, 2010).  

Beattie et al (2006) utförde en studie som bestod av en enkätundersökning för att utröna 

attityder samt effekter av en kapitalisering av operationella leasingavtal. 

Enkätundersökningen var utformad för användare av finansiell information samt för 

finansiella direktörer på brittiska industriella och kommersiella företag. Undersökningen 

påvisade att båda respondentgrupperna förstod varför det var viktigt att aktivera de 
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operationella avtalen men också att aktiveringen skulle leda till negativ påverkan på bolagens 

skuldsättningsgrad. Det skulle samtidigt innebära en förbättring av användarens möjlighet till 

värdering av långsiktiga finansiella skyldigheter och generera en bättre jämförbarhet mellan 

företag. 

Ytterligare en studie på den brittiska marknaden har utförts av Goodacre (2003b) som 

studerade utvalda nyckeltal hos företag inom detaljhandel. Genom att undersöka hur dessa 

företags nyckeltal kom att förändras efter en kapitalisering kom han fram till att alla 

undersökta nyckeltalen, däribland räntabilitet på sysselsatt kapital, soliditet och 

skuldsättningsgrad, kom att påverkas av en kapitalisering.  

 

Det finns en uppenbar åsikt inom forskning kring leasing att en kapitalisering får stora 

effekter på företags balansräkning. Detta gör att en förändring av leasingstandard förmodligen 

kommer att påverka även svenska företag när den träder i kraft. Hur påtaglig denna förändring 

kommer att vara är ovisst vilket skapar incitament att undersöka effekten som förändringen 

får på företag inom detaljhandeln i Sverige. Anledningen till att detaljhandeln hamnar i fokus 

är på grund av den forskning som Bryan et al (2010), Goodacre (2003b), Goodacre och 

Beattie (1999) samt Imhoff et al (1991) genomfört som visar på att företag inom detaljhandeln 

framför andra sektorer får en markant effekt på räkenskaperna vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal. 

 

Vilka effekter får den föreslagna förändringen av leasingredovisning på företags räkenskaper 

inom den svenska detaljhandeln? 

3 Metod 

3.1 Forskningsmetodik 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur påtaglig operationell leasing är inom den 

svenska detaljhandeln har en kvantitativ metod med en primär deduktiv ansats valts. En 

kvantitativ studie genererar numeriska data och avser i denna studie informationsinsamling 

från undersökta företags årsredovisningar. En kvantitativ metod lämpade sig bäst då 

uppsatsens syfte krävde en undersökning av ett större antal företag och det fanns därför ett 

behov av redan färdigställd data från företagens årsredovisningar för att kunna genomföra 

studien (Saunders et al, 2009). En deduktiv ansats innebär att man via teorin skapar hypoteser 

som sedan prövas på det empiriska materialet för att antingen falsifieras eller verifieras. Det 
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inbegriper ett starkt metodfokus och arbetet blir relativt linjärt i sin process (Ibid).  I kontrast 

till en deduktiv ansats innebär en induktiv ansats att teorin formas utifrån vad som 

framkommit i studien. Med andra ord innebär deduktion teoriprövning och induktion 

teorigenerering (Ibid). Att välja en utav dessa ansatser kan kännas naturligt men det går även, 

enligt Saunders et al (2009), att kombinera dem för att återkoppla och revidera den teori som 

framtagits efter studien genomförts för att erhålla bättre hypoteser som i sin tur då genererar 

en mer precis deduktiv studie. Saunders et al (2009) hävdar att det, utifrån deras erfarenhet, är 

mycket fördelsaktigt att kombinera dessa forskningsansatser. Det kan då hävdas att induktion 

och deduktion ingår i en rekursiv process där en ökad förståelse för ämnet lett till ny teori och 

nya, förhoppningsvis, bättre hypoteser. Detta är något som applicerats i denna studie. 

Grunden har varit densamma och även ansatsen till själva studien, men en högre upplysthet 

kring ämnet har lett till justeringar av teori och hypoteser.  

 

3.2 Urval och avgränsning 
Då tidigare forskning visat att det inom detaljhandeln används mycket operationell leasing har 

uppsatsen avgränsats till företag inom denna sektor som är listade på NASDAQ OMX 

Stockholmsbörsen. Detaljhandeln motsvarar företagen inom sektorerna sällanköpsvaror 

respektive dagligvaror på Stockholmsbörsen och antalet listade företag i sektorn 

sällanköpsvaror var vid datainsamlingstillfället 35 stycken. Motsvarande antal i sektorn 

dagligvaror var nio stycken. Tidsintervall och antal företag var de variabler som ansågs mest 

essentiella att ta hänsyn till i urvalsprocessen för studien. För att erhålla ett urval som gav den 

mest representativa bilden av hur det faktiskt ser ut inom detaljhandeln i Sverige var det av 

vikt att variablerna för urvalet maximerades. Att Goodacre och Beattie (1999) gjorde en 

undersökning om användningen av operationell leasing under en 14 års period och att Bryan 

et al (2010) gjorde en liknande undersökning under ett tidspann av nio år var något som även 

togs i beaktande. En pilotstudie utfördes som utrönade i vilken utsträckning årsredovisningar 

för företagen inom sällanköpsvaror och dagligvaror fanns tillgängliga för att bestämma 

tidsintervallet som studien skulle sträcka sig över. Det som framkom var att en studie från 

2002 till 2009 gav det mest representativa urvalet av företag under längst period av tid. Av de 

35 företagen inom sällanköpsvaror var det 19 som hade komplett information under studiens 

tidsintervall och inom dagligvaror var det tre företag av nio som kunde användas. Detta 

motsvarar 50 % av de företag som var listade vid datainsamlingstillfället, i sektorn 

detaljhandeln. Detta kan möjligen ses som ett stort bortfall av företag men för att kunna se en 
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eventuell ökning av användandet av operationell leasing i Sverige, som forskare har 

registrerat på andra marknader, var det nödvändigt att tidsintervallet skulle vara av viss längd 

för att det skulle erhållas ett resultat som gav validitet. De företag som föll bort blev 

registrerade på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen efter år 2002. Två av företagen 

inkluderade i studien, JM samt Mekonomen, använder sig inte av operationell leasing. JM och 

Mekonomen kommer därför inte att presenteras i diagrammen då de inte kommer att påverkas 

av förändringen och självfallet inte har något utveckling av operationell leasing. 

 

För att utreda vilka konkreta effekter förändringen av standarden får på undersökta företags 

räkenskaper har nyckeltal före och efter en kapitalisering beräknats för år 2009. Genom att 

exemplifiera nyckeltalens förändring med sista året i studien ges bäst aktuell information 

kring hur företagen kommer att påverkas vid en kapitalisering. Val av nyckeltal för studien 

har grundat sig i observationer av vilka poster i balansräkningen som kommer att påverkas i 

och med den föreslagna standarden. Då den föreslagna standarden kommer att påverka såväl 

bolagens tillgångar som skulder och då nuvarande och potentiella aktieägare är intresserade 

av bolagens möjlighet att generera vinst på satsat kapital samt bolagens framtida 

betalningsförmåga behandlar uppsatsen nyckeltalen: Räntabilitet på sysselsatt kapital, 

Soliditet samt Skuldsättningsgrad.  

 

Undersökningen koncentreras på att analysera bolagens operationella leasing ur ett 

leasingtagarperspektiv, då det endast är leasingtagarnas operationella leasingavtal som i 

dagsläget inte kapitaliseras i balansräkningen (IFRS, 2010c).  

 

3.3 G ranskning av årsredovisningar  
För att mäta vad det funnits för tendenser kring användningen av operationell leasing hos de 

studerade företagen var det nödvändigt att samla in information som visade vad företaget har 

för framtida leasingåtaganden samt vilken balansomslutning det hade för respektive år. Enligt 

nuvarande leasingstandard, IAS 17, är företag obligerade att redovisa information om 

framtida operationella minimileasingavgifter som faller till betalning inom tre olika tidsspann: 

förfallotid inom ett år, förfallotid mellan två till fem år samt förfallotid efter år fem (IFRS, 

2010b). Information om framtida leasingbetalningar redovisas i en fotnot i företagens 

årsredovisning. (Ibid).  
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För att beräkna nyckeltalen Räntabilitet på sysselsatt kapital, Soliditet samt 

Skuldsättningsgrad samlades ingående samt utgående balans för posterna Eget kapital, 

Räntebärande skulder samt årets Rörelseresultat (EBIT) in för samtliga bolag i studien 

avseende räkenskapsåret 2009.  

 

3.4 Nuvärdesberäkning av framtida leasingavgifter 
För att se tendenser kring användningen av operationella leasingen samt att beräkna vilken 

påverkan den föreslagna leasingstandarden får på företags balansräkning, måste företagens 

framtida leasingavgifter som härrör från de operationella leasingavtalen nuvärdesberäknas. 

Nuvärdesberäkningarna resulterar i ett tillgångs- respektive skuldvärde för leasingavtalen vid 

en kapitalisering i enlighet med föreslagen standard. 

 

För att möjliggöra nuvärdesberäkningar behövdes information om leasingavtalens längd samt 

värde på företagens diskonteringsräntor. Då denna information saknas i företagens 

årsredovisningar krävdes antagande om längden på leasingavtalen samt relevant 

diskonteringsränta.  Antaganden om leasingavtalens totala längd baseras på en tidigare 

använd metod från Mulford och Gram vilka gör en studie av kapitalisering av operationella 

leasingavtal i USA från 2007. De antaganden som görs angående diskonteringsränta baseras 

på de resonemang som Goodacre fört i sin studie av potentiella effekter av en kapitalisering 

av operationella leasingavtal i den brittiska detaljhandeln från 2003 (2003b).  

 

1) Antagande om upphörande och därmed slutlig betalning för leasingavtal 

För att beräkna operationella leasingavtalens längd har antagande gjorts om att leasingavgifter 

som faller till betalning inom ett år samt mellan två till fem år sker på räkenskapsårets sista 

balansdag för respektive år. För att estimera när de redovisade leasingavgifterna, som antas 

falla till betalning efter fem år, har avtalets återstående tid beräknats. Beräkningen baseras på 

linjär avbetalning som innebär att liknande belopp betalas varje år. För att beräkna beloppet 

för avgiften som skall betalas år fem divideras leasingavgifterna som faller till betalning 

mellan år två och fem med fyra. Det uträknade beloppet för år fem ligger sedan till grund för 

att beräkna mittpunkten av leasingavtalets längd. Detta beräknas genom att dividera framtida 

leasingavgifter som faller till betalning efter fem år med det belopp som betalas år fem. För att 

sedan få fram återstående tiden adderas den framräknade mittpunkten med de tidigare fem 

åren. Det antal år som framgår av beräkningen avser den period som de operationella 
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leasingavtalen sträcker sig över och är även den tidsperiod som nuvärdesberäkningarna skall 

baseras på (Mulford & Gram, 2007). För ytterligare förklaring av utförd beräkning hänvisas 

läsaren till bilaga 1. 

2)  Antagande av diskonteringsränta                                                          

En gemensam diskonteringsränta för företagen har antagits genom att beräkna ett medelvärde 

av Riksbankens statsobligationsränta för åren 2002-2010 med löptider för två, fem, sju och tio 

år för respektive år. Beräkningen resulterade i en gemensam diskonteringsränta om 3,56 %. 

Diskonteringsräntan avrundade författarna till 4 % då en för låg ränta kan resultera i en 

övervärdering av de nuvärdesberäknade operationella leasingavtalen. För information om 

underlag för beräkningen hänvisas läsaren till bilaga 1. 

 

       3) Nuvärdesberäkning 

För att beräkna ett tillgångs- respektive skuldvärde för företagens totala värde av operationella 

leasingavtal, som enligt föreslagen standard skall aktiveras i balansräkningen, 

nuvärdesberäknas alla framtida leasingbetalningar. Nuvärdesberäkningen utförs enligt 

Mulford och Grams (2007) metod för respektive företag för respektive studerat år utifrån den 

tidigare beräknade totala tidsperioden för leasingavtalen. För ytterligare information om 

beräkningarna hänvisas läsaren till bilaga 1 samt bilaga 2.  

 

3.5 T endenserna gällande operationell leasing 
En del av undersökningen ämnar utreda hur svenska börsnoterade bolag på NASDAQ OMX 

Stockholm inom sektorerna sällanköpsvaror och dagligvaror har redovisat operationella 

leasingavtal under tidsperioden 2002  2009. Detta kommer att undersökas genom att jämföra 

nuvärdet av operationella framtida leasingbetalningar mot företagens balansomslutning. Att 

sätta operationella framtida leasingbetalningar i relation till företagets balansomslutning har 

främst motiverats av att Goodacre i sina studier om effekter vid en kapitalisering av 

operationell leasing i detaljhandeln i Storbritannien från 2003 (2003b) valt att illustrera 

operationella leasingåtagandens storlek i relation till balansomslutning. Genom att sätta 

operationell leasing i relation till balansomslutning åskådliggörs hur stor del operationell 

leasing är av företagens totala tillgångar.  

 

För att illustrera utvecklingen av operationell leasing under denna tidsperiod för företagen 

inom detaljhandeln har ett medelvärde för den operationella leasingen, som del av företagens 
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balansomslutning, för varje år beräknats.  Denna data presenteras i form av två linjegrafer 

som illustrerar den trend som funnits gällande operationell leasing inom detaljhandeln i 

Sverige.  För att visa en trend som baseras på numerisk data anses det bäst att illustrera detta 

med hjälp av en linjegraf (Saunders et al, 2009). 

 

På grund av en heterogenitet inom urvalet har det delats upp i två grupper där den ena 

representerar extremvärdena inom urvalet och den andra den mest homogena grupp sett till 

operationell leasing som del av balansomslutning. Denna indelning gjordes på grund av att 

vissa företag hade stor operationell leasing som del av balansomslutning och om en 

gruppering inte genomförts skulle den kurva som visades endast illustrera dessa företags 

tendenser med marginell påverkan av de företagen med mindre del operationell leasing. För 

att bestämma dessa grupperingar beräknades ett medelvärde på företagens operationella 

leasing under hela tidsintervallet. Detta medelvärde användes sedan som en sorteringsvariabel 

och en sorteringstabell sammanställdes. I sorteringstabellen blev det tydligt hur de olika 

värdena skulle påverka den utvecklingskurva som presenterades. Extremvärdena i den 

tabellen bestämdes som de som översteg 10 % operationell leasing och representerades av 7 

företag. De resterande företagen hade alltså en operationell leasing där medelvärdet för 

perioden var lika med eller understeg 10 % och representerades av 15 företag. En 

standardavvikelse beräknades på båda urvalens medelvärde på operationell leasing för 

perioden och det konstaterades att den för gruppen mindre än eller lika med 10 % motsvarade 

2,8 % och för gruppen över 10 % motsvarade 30,2 %. Den standardavvikelsen som erhölls för 

den primära grupperingen av 15 företag gav den minsta standardavvikelse som kunde erhållas 

på ett så stort urval som möjligt, vilket anses viktigt för att erhålla en så representativ bild av 

utvecklingen som möjligt (Saunders et al, 2009). Standardavvikelsen på den gruppering som 

innehåller extremvärdena kan anses stor, detta beror på den markanta skillnaden i operationell 

leasing inom denna gruppering. Detta gör att det inom detta urval är viktigt för läsaren att ta i 

beaktning de individuella utvecklingarna för företagen vilket medför att ett diagram 

presenteras som visar skillnaden av operationell leasing som del av balansomslutningen för 

alla bolag i studien från 2002 till 2009. I bilaga 3 går att finna urvalets grupperingar, värden 

på operationell leasing som del av balansomslutning för varje år och företag, en 

sorteringstabell, standardavvikelser för varje år för att se vilken spridning som existerar på 

företagens operationella leasing för respektive studerat år samt standardavvikelse på 

sorteringsvariabeln. För information om beräkning av standardavvikelse hänvisas läsaren till 

bilaga 1.  
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För att se hur trenden som erhölls beror av konjunkturen har index för detaljhandeln inhämtats 

från stockholmsbörsen (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, 2011).  

 

3.6 E ffekterna av en kapitalisering 
För att konkretisera vilka effekter den föreslagna standarden, vid en implementering i 

samband med räkenskapsårets slut 2009, skulle få på redovisningen hos företagen i studien 

beräknas nyckeltalen Räntabilitet på sysselsatt kapital, Soliditet och Skuldsättningsgrad. 

Beräkningarna utförs i enlighet med den nuvarande redovisningsstandarden, IAS 17, 

respektive föreslagen standard då bolagens operationella leasingavtal kapitaliserats, det vill 

säga aktiveras i balansräkningen, för att se hur nyckeltalen förändras. Då företagen i studien 

inte bedrivit nyckeltalsberäkning på ett tillfredställande homogent vis utförs egna 

nyckeltalsberäkningar. Definitionsgrunden för nyckeltalsberäkningarna inhämtas från 

2007). Samtliga beräkningar baseras på de 

ingående posternas genomsnittliga värde. Detta med anledning av att nyckeltalet räntabilitet 

på sysselsatt kapital utgår från det genomsnittliga sysselsatta kapitalet. För att möjliggöra en 

jämförelse mellan bolagens nyckeltal krävs därför att soliditeten respektive 

skuldsättningsgraden även beräknas med genomsnittliga värden (Smith, 2007). För ytterligare 

information om de poster som ingått i beräkningen samt för att se nyckeltalens värden vid 

beräkning före och efter den föreslagna standarden hänvisas läsaren till bilaga 4.   

 

Autoliv och Metro International Group redovisar sin finansiella information i annan valuta än 

svenska kronor vilket resulterar i att dessa bolags ingående och utgående värden beräknas 

med valutakursen för sista balansdagen för räkenskapsåret 2008 samt 2009 (Riksbanken, 

2011b). För information om de aktuella valutakurser som beräkning till svenska kronor 

baserats på hänvisas läsaren till bilaga 1.  

 

3.6.1 Räntabilitet på sysselsatt kapital 
Räntabilitet på sysselsatt kapital ger uttryck för hur lönsamt ett företag är oberoende av dess 

finansiering. Nyckeltalet visar den totala avkastningen på bolagens kapital men tar inte 

hänsyn till företagets icke räntebärande skulder. Detta då ersättningen för kreditgivningen 

antas vara inkluderad i den redovisade kostnaden (Smith, 2007). 
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För att undersöka vad en kapitalisering av operationell leasing har för effekt på räntabilitet på 

sysselsatt kapital adderas bolagets genomsnittliga värde för de nuvärdesberäknade 

operationella leasingavtalen till posten det genomsnittliga sysselsatta kapitalet.  

 

Rsyss (efter) = Rörelseresultat (EBIT) / (Genomsnittligt sysselsatt kapital + (Genomsnittligt 

nuvärdesberäknad operationell leasing)) 

 

3.6.2 Soliditet 
Soliditet är ett mått på hur företaget är finansierat och påvisar dess förmåga att överleva vid 

förluster. Vid negativt resultat är det posten eget kapital i balansomslutningen som påverkas 

då förlusterna finansieras med det egna kapitalet. Företag med stor andel eget kapital har 

därmed större chans att överleva då det finns medel att tillgå till skillnad från företag med 

motsvarande andel skulder. En hög soliditet är oftast positivt då det tyder på att företaget har 

en långsiktig betalningsförmåga och vid konjunkturnedgångar kan motstå förluster (Smith, 

2007). Ett normalt mått på soliditet anses ligga i intervallet 30-35 % (SOU 2007:49). Om ett 

företag skall betraktas som finansiellt stabilt bör soliditeten ligga över den nedre gränsen av 

25 %. När ett företag ligger under 30 % ges normalt ingen utdelning till ägarna och företaget 

kan få svårt att erhålla lån från banker (Ibid). 

 

För att utröna effekterna på soliditeten vid en kapitalisering av operationell leasing adderas 

det genomsnittliga värdet på bolagets nuvärdesberäknade operationella leasingavtal med det 

genomsnittliga sysselsatta kapitalet.  

 

Soliditet (efter) = Genomsnittligt Eget kapital / (Genomsnittligt sysselsatt kapital + 

(Genomsnittligt nuvärdesberäknad operationell leasing)) 

 

3.6.3 Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden påvisar ett företags finansiella risk vilket uppstår om ett företag 

finansierat sin verksamhet med belåning. Risken ligger i att företag som har en stor summa 

externa skulder vid konjunktursvängningar och förluster kan få problem med räntebetalningar 

(Arnold, 2002). En hög skuldsättningsgrad är ofta förknippad med risk och en 

skuldsättningsgrad på över ett tyder på att skulderna är större än bolagets egna kapital (Smith, 

2007). 
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För att studera hur en kapitalisering av operationell leasing påverkar nyckeltalet adderas det 

genomsnittliga värdet på bolagets nuvärdesberäknade operationella leasingavtal med det 

tidigare beräknade värdet för bolagets genomsnittliga räntebärande skulder.  

 

Skuldsättningsgrad (efter) = (Genomsnittliga Räntebärande skulder + (Genomsnittliga 

nuvärdesberäknad operationell leasing)) / Genomsnittligt Eget kapital  

 

4 Resultat och Analys 

4.1 Företagen i studien 
De företag som varit med i studien samt en kort förklaring av respektive företags verksamhet 

presenteras nedan.  

1) A-Com Tjänstebolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster* 

2) Autoliv SDB Tillverkare av säkerhetssystem för automobilbranschen* 

3) Axfood Bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige* 

4) Betsson  Holdingbolag som investerar i bolag verksamma inom spel på internet* 

5) Bilia  Bilkedja med en ledande position inom person-och transportbilsförsäljning* 

6) Clas Ohlson Europeiskt detaljhandelföretag* 

7) Elanders  Global tryckerikoncern* 

8) Electrolux  Global försäljare av hushållsmaskiner*  

9) Eniro Tjänsteföretag som tillhandahåller söktjänster på internet* 

10) Fenix Outdoor Internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv* 

11) H&M  Global detaljhandelsaktör som säljer kläder och accessoarer.* 

12) JM Nyproduktion av bostäder med fokus på storstadsområden och universitetsorter* 

13) Mekonomen Bildelskedja med egen grossistverksamhet.* 

14) Metro Int. SDB  Internationell dagstidning* 

15) Midsona Bedriver handel med dagligvaror inom detaljhandeln   med fokus på hälsoprodukter* 

16) Modern Times Group Internationellt mediebolag* 

17) New Wave  
Skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt                                                                                              
sport- gåvo- och inredningssektorn* 

18) Nobia Utvecklare och säljare av kök* 

19) RNB Retail and Brands   Äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik* 

20) SkiStar  Driver och äger alpinresmål* 

21) Swedish Match  Utvecklar, tillverkar och säljer snus, snuff och cigaretter* 

22) Venue Retail Group   Återförsäljare av nischaccessoarer*
1

 

 

 

                                                                                                            
*Samtlig  information  har  inhämtats  från  respektive  företags  hemsida.    
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4.2 Utvecklingen av operationell leasing 
En medelvärdes- och mediankurva på företagens framtida leasingavtal ger en bild av hur 

utvecklingen av leasing sett ut inom detaljhandeln i Sverige.  

 

 

 
F igur 2. Diagrammet visar utvecklingen av operationell leasing i förhållande till 
balansomslutningen mellan år 2002-2009 för de 15 företag i studien som tillhör gruppen som 
har 10 % eller mindre andel operationell leasing i relation till balansomslutning (Egen 
framställning).  
 

 

Utvecklingen i Sverige inom detaljhandeln visar i figur 2 överlag en relativt liten tilltagande 

utveckling från 2002-2009. År 2002 var medelvärdet på operationell leasing i relation till 

balansomslutning 2,12 % och 2009 var den 3,15 %. Medianen visar 1,65 % år 2002 och 1,96 

% år 2009, även det indikerar en ökning av operationell leasing. Under detta tidsintervall har 

dock viss fluktuation i företagens operationella leasing existerat. 

 

Det som direkt blir uppenbart är att något har påverkat utvecklingen av leasing negativt från 

2004 fram till 2006 för att sedan återgå till en tillväxt. Vid jämförelse med index för 

detaljhandeln på Stockholmsbörsen, vilket åskådliggörs i figur 3, går det att utröna att det inte 

är en konjunktursvängning som påverkat utvecklingen då konjunkturen har ökat från 2004 till 

2006.  
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F igur 3. Diagrammet visar en indexkurva för detaljhandeln på OMX Stockholmsbörsen 
mellan år 2002-2009 (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, 2011). 
 

 

Vad var det då som hände 2004 till 2006? RR:6.99 var den normativa leasingstandarden i 

Sverige från år 2000 fram till år 2005. År 2005 ersattes RR:6.99 av IAS 17 som del av att 

Sverige blev reglerat under IASB:s redovisningsstandarder (IFRS) (Bokföringsnämnden, 

1999). Detta är troligtvis det som ger sig till känna i utvecklingskurvan. En högre 

medvetenhet kring redovisningen överlag från både ekonomiansvariga på företagen samt 

revisorerna, då det nu blev en omvälvande förändring av redovisningen i Sverige, kan ses som 

en förklaring till trenden.  

 

I figur 4, som visar extremvärdena i studien, kan en liknande tendens urskiljas. Mellan 2004-

2005 sker en markant förändring av framtida operationella leasingavtal vilket korrelerar med 

tidigare resonemang. 
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F igur 4. Diagrammet visar utvecklingen av operationell leasing i förhållande till 
balansomslutning mellan år 2002-2009 för de sju företag som tillhör extremvärdena i studien. 
Dessa företag har en markant del operationell leasing i relation till balansomslutning vilka är 
över 10 % (Egen framställning).  
 

Hos dessa företag som har en stor del operationell leasing av balansomslutning syns överlag 

en tillväxt av operationell leasing förutom en nedgång 2005 och en liten nedgång på 

medelvärde 2007. Från 2002 till 2009 har medelvärdet på den operationella leasingen som del 

av balansomslutning ökat från 38,12 % till 51,72 %. 

 

Överlag över hela tidsperioden 2002-2009 verkar det som att det har skett en ökning för 

sektorn gällande operationell leasing i relation till företagens balansomslutning men en 

exponentiell tillväxt som Goodacre och Beattie (1999) påvisat finns i Storbritannien går inte 

att isolera i detaljhandeln i Sverige.   

 

Inom detaljhandeln i Sverige är det en väldigt heterogen sammansättning av verksamheter. 

Storleken på operationell leasing i relation till balansomslutningen har enligt vad som 

framkommit i studien varit beroende av verksamhetens natur vilket känns naturligt. Om 

företag bedrivit en sådan verksamhet där leasing är vanligt förekommande har självfallet 

leasing varit en större del av balansomslutningen. För att exemplifiera den heterogenitet som 

existerar inom sektorn kan Nobia nämnas som är en återförsäljare och tillverkare av kök. 

Nobias operationella leasing bestod endast av hyror av lokaler. I kontrast till Nobia hade 

Elanders, som är en global tryckerikoncern, endast operationell leasing i form av maskiner 

och inventarier. Detta gör att det utöver den generella utvecklingen för sektorn är intressant att 
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belysa hur den individuella tendensen för företagen sett ut mellan 2002-2009 för att få en 

uppfattning om vilken del företagen har i dessa utvecklingskurvor som presenterats. 

 

 

 
F igur 5. Diagrammet visar företagens förändring av operationell leasing i relation till 
balansomslutning i procentenheter mellan år 2002-2009 (Egen framställning).  
 

Ur figur 5 går det att utläsa att företagen i studien varierar betydligt gällande användandet av 

leasing mellan år 2002 till 2009 men att mer än hälften av alla företag har haft en ökad 

användning av operationell leasing. 70 % av företagen visar en tillväxt av operationell leasing 

inom studieintervallet och 30 % visar en minskning av operationell leasing. Bilia (56 

procentenheter), Clas Ohlson (60 procentenheter) samt Venue Retail Group (70 

procentenheter) har haft den största förändringen i procentenheter från 2002 till 2009 medan 

företag som Eniro, H&M, New Wave Group samt Skistar haft en nästintill obetydlig 

utveckling av operationell leasing. Då siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal ser det ut 

som att Eniro, H&M, New Wave Group och Skistar inte har haft någon förändring av 

användandet av operationell leasing mellan 2002-2009 vilket är missvisande. Dessa företag 

har haft en utveckling, men denna konstitueras av en förändring som hamnar i intervallet 

mellan 0 och 0,5 procentenheter.  För att se företagens operationella leasing i relation till 

balansomslutning för respektive år hänvisas läsaren till bilaga 3. 
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Då vissa företag som Bilia, Clas Ohlson samt Venue Retail Group uppvisar en ganska stor 

förändring av användandet av operationell leasing i förhållande till de andra företagen i 

studien kan man anta att dessa företag kommer att påverkas mest ifall den förslagna 

standarden införs, förutsatt att en drastisk minskning av användandet av operationell leasing 

inte kommer ske under de kommande åren.  Likaså skulle det kunna antas att företag med 

liten utveckling av operationell leasing kommer påverkas minst vid en kapitalisering av 

operationell leasing.  

 

 

 
F igur 6. Diagrammet visar företagens andel operationell leasing i förhållande till respektive 
företags balansomslutning för år 2009 (Egen framställning). 
 
Füblbier (2008) samt Imhoff et al (1991) hävdar att påverkan på företags räkenskaper vid en 

kapitalisering beror på hur stor del operationell leasing företaget har i verksamheten. Det 

faller sig då ganska naturligt att förutsätta att om operationell leasing är en stor post i företags 

finansiella information kommer det då få en större genomslagskraft vid en kapitalisering, då 

balansräkningen belastas, än om den är av mindre storlek. Detta innebär i enlighet med figur 6 

att Bilia (56 %), Clas Ohlson (102 %) samt Venue Retail Group (70 %) som har den största 

delen operationell leasing i förhållande till balansomslutningen kommer att påverkas mest 

ifall en kapitalisering av operationell leasing skulle ske år 2009. 
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4.3 E ffekterna på räkenskaperna vid en förändring 
  

 

och efter en kapitalisering av operationell leasing baserat på finansiell information för 
räkenskapsåret 2009 (Egen framställning).  
 
 

När operationell leasing kapitaliseras ökar det sysselsatta kapitalet, som består av summan av 

genomsnittliga räntebärande skulder och genomsnittligt eget kapital, detta medför att företag 

som har operationell leasing får, vid en kapitalisering, en avtagande räntabilitet på sysselsatt 

kapital. Hur stor påverkan kapitaliseringen har på nyckeltalet beror på storleken på 

operationell leasing i relation till storleken på det rörelseresultat (EBIT) som noterats under 

året. De företag som haft en negativ räntabilitet nollställs i diagrammet. En negativ räntabilitet 

på sysselsatt kapital innebär att det inte existerar någon avkastning på sysselsatt kapital vilket 

gör att ett negativt tal kan likställas med noll. 

 

Ur figur 7 går det att utläsa att Axfood, Bilia samt Clas Ohlson uppvisar den största negativa 

förändringen vid en kapitalisering. H&M och Skistar  visar den minsta förändringen av 

räntabilitet på sysselsatt kapital.  
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F igur 8. Diagrammet visar värdet på 
av operationell leasing baserat på finansiell information för räkenskapsåret 2009 (Egen 
framställning). 
 

Vid en kapitalisering av operationella leasingavtal ökar bolagens räntebärande skulder utan att 

påverka det egna kapitalet. Detta innebär att bolagen i undersökningen vilka innehar 

operationella leasingavtal påvisar en sjunkande soliditet. Hur stor den negativa effekten blir 

beror av värdet på de operationella leasingavtalen. De företag som uppvisar störst negativ 

förändring av soliditeten vilket synliggörs i figur 8 är: Axfood, Bilia, Clas Ohlson och Venue 

Retail Group.  H&M och Skistar visar den minsta förändringen.  

 

Som synes i figur 9 har Swedish Match en tilltagen skuldsättningsgrad, detta är något som kan 

förklaras med att företaget har säkra framtida kassaflöden vilket gör att företaget inte behöver 

eget kapital i samma omfattning som ett mer volatilt företag. Detta är dock något som inte 

studerats men kan vara förklaringen till den ganska extrema nivån av skuldsättningsgrad som 

illustreras i diagrammet. 
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kapitalisering av operationell leasing baserat på finansiell information för räkenskapsåret 
2009 (Egen framställning). 
 

Liksom hos räntabilitet på sysselsatt kapital och soliditet visar studien att 

skuldsättningsgraden kom att påverkas negativt för företagen vid en kapitalisering. Medan 

vissa företags skuldsättningsgrad påverkas starkt som till exempel: Axfood, Bilia, Clas 

Ohlson och Venue Retail Group, påverkas andra i mindre omfattning. Att företagen påverkas 

olika beror på sambandet mellan storleken på den operationella leasingen i relation till 

företagets tidigare räntebärande skulder. Det som bör nämnas är att Betsson och H&M inte 

har några räntebärande skulder i sin balansomslutning vilket medför att en kapitalisering av 

operationell leasing gör att deras skuldsättning ökar från noll till värdet av den operationella 

leasingen för året. Detta gör att skillnaden mellan skuldsättningsgrad före till efter en 

kapitaliseringen motsvarar operationell leasing dividerat med eget kapital för dessa företag. 

Skistar uppvisar den minsta förändringen av skuldsättningsgraden.  

 

Enligt undersökningen går det att konstatera att de tre undersökta nyckeltalen kommer att få 

en påtaglig negativ påverkan för samtliga företag i studien vid en kapitalisering av 

operationell leasing. Detta är i linje med tidigare forskning som påvisat att nyckeltal kopplade 

till balansräkningen kommer att få en negativ påverkan vid redovisning enligt föreslagen 

standard (Goodacre, 2003a; Goodacre, 2003b; Bettie et al, 2006; Bryan et al, 2010; Imhoff et 

al 1991; Füblbier, 2008,).  
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5 Diskussion 
  
Utvecklingen av operationell leasing inom detaljhandeln har markant påverkats mellan åren 

2004 och 2006 vilket gör att det skapas frågetecken kring vad som hände under den tiden. Vid 

en jämförelse med indexkurva för detaljhandeln i Sverige kan det utrönas att det inte rör sig 

om en konjunktursvängning. Vad var det då som påverkade leasing i Sverige mellan 2004 och 

2006? -

tillämpar IAS-standarder för första gången ställa upp en öppningsbalans för den tidigaste 

jämförelseperioden före upprättandet av IAS-redovisning (Deloitte, 2011). En öppningsbalans 

innebär att företag parallellt med den dåvarande redovisningen skall redovisa enligt den nya 

normen. I detta fall innebär det att företagen i Sverige år 2004 rapporterade enligt RR 6:99 

men för första gången parallellt även rapporterade enligt IFRS. Något krav på att 

redovisningen som följde IFRS under 2004 skulle offentliggöras fanns däremot inte (Ibid). 

Trots att det mellan RR 6:99 och IAS 17 inte fanns någon fundamental skillnad gällande 

redovisning av leasing gick det vid studerande av företagen i studiens årsredovisningar att 

urskilja en förändring i redovisning av leasing från och med 2004. De flesta företags 

redovisning från 2004 och framåt blev mer detaljerad. Innan kunde det noteras slarv i 

fotnötterna gällande årets kostnad för leasing och uppdelningen av framtida 

leasingbetalningar. Efter 2004 blev det en märkbar förbättring hos de flesta företagen vilket 

ger en indikation på att företagens medvetenhet kring redovisning av leasing ökade vid 

införandet av IFRS och förklarar det vi ser i utvecklingskurvan i vår resultatspresentation. 

 

Goodacre och Beattie (1999) hävdar att det inom detaljhandeln i Storbritannien finns en 

exponentiellt tilltagande utveckling av operationella leasingavtal vilket skulle motsvara en 

snöbollseffekt där leasing blir ett större och större problem i den finansiella informationen. 

Vid analys av den data som samlats in i studien går det inte att finna ett sådant samband. 

Operationell leasing som del av balansomslutning har från 2002 till 2009 ökat men ökningen 

följer inte en exponentiell utvecklingskurva. Av de företag som vi studerat hade 70 % en 

tillväxt av operationell leasing och 30 % en minskning av operationell leasingutveckling inom 

studieintervallet.  Då Bryan et al (2010) menar att det är den exponentiella tillväxten som 

gjort en förändring av nuvarande leasing standard aktuell skulle en snabb analys baserade på 

dessa resultat hävda att förändringen är relativt omotiverad på den svenska marknaden. Det 

, oavsett om det existerar en exponentiell tillväxt eller inte. Den redovisning 
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ens finansiella ställning, vilket 

påvisas i denna studie där alla undersökta nyckeltal förändrades efter en kapitalisering, och 

beror på företagets operationella leasings storlek i relation till företagets tillgångar, skulder 

och egna kapital. De företag som hade störst del operationell leasing som del av 

balansomslutning i studien var: Bilia, Clas Ohlson och Venue Retail Group. Dessa företag har 

även varit de bolag som visat den största tillväxten av operationella leasingavtal.  Detta 

påvisar att de företag som i sektorn mest redan led av de problem som Goodacre (2003a, 

2003b), Goodacre & Beattie (1999) och Bryan et al (2010) hävdar finns för företag med stor 

-redovisning även var de som var mest benägna att göra problematiken 

grövre.  

 

Som exempel av hur dessa företag med stor tilltagande utveckling och stor operationell 

leasing i relation till balansomslutning påverkas kan Clas Ohlson lyftas fram som vid en 

kapitalisering får en minskning av räntabilitet på sysselsatt kapital med 17,2 procentenheter, 

en sänkning av soliditeten på 49,1 procentenheter samt en ökning av skuldsättningsgrad med 

159,5 procentenheter. Detta kan innebära markanta förändringar av Clas Ohlsons 

leasingverksamhet som följd av den nya standarden, dock bör nämnas att Clas Ohlson gått 

från en soliditet på 85,2 % till 36,1 % vid exemplifiering av leasingkapitalisering. Att ett 

företag har 30-35 % soliditet anses vara fullt normalt och 85,2 % kan snarare hävdas vara i 

överkant. Detta beror självfallet på vilken typ av verksamhet det handlar om men soliditetens 

huvudsakliga syfte är att ge information om hur benäget ett företag är att klara av förluster. 

Om företaget har en överdrivet hög soliditetsnivå bör investerarna börja ifrågasätta varför inte 

en utdelning ägt rum. Det som då blir intressant att notera är att Clas Ohlson möjligen tar 

operationell leasing i beaktning och är redo för en kapitalisering. Detta är självfallet en tes 

som endast har sin grund i de siffror som studien genererat, men det som kan konstateras är 

att Clas Ohlsons verksamhet fortfarande visar rimliga nyckeltal när en kapitalisering av 

operationell leasing blir aktuell.  

 

Soliditeten för Bilia och Venue Retail Group efter en kapitalisering var 37,1%, 28,7 % 

respektive 25,9 % vilket kan anses vara relativt sunda siffror då de ligger över 25 %.  

ng av vad som är en bra 

soliditetsnivå är beroende av andra faktorer i verksamheten, exempelvis de räntabilitetskrav 

som ägarna har och det är svårt att generellt sätta en lägsta soliditetsnivå som är applicerbar 

på alla verksamheter. Argumentet som förts kring Clas Ohlson gällande att företag redan tar 
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hänsyn till operationell leasing och är redo för en kapitalisering kan ändå utifrån dessa siffror 

vara applicerbar på Bilia och Venue Retail Group, vilket medför att även de möjligen redan 

tar hänsyn till den operationella leasingen i räkenskaperna. 

 

De incitament som Goodacre och Beattie (1999) hävdar existerar med den gamla standarden 

kommer att försvinna i och med en förändring av standarden för leasing. Effekterna vid en 

kapitalisering av operationella leasingavtal, som påvisas i denna studie, blir påtagliga för 

verksamheterna inom detaljhandeln i Sverige. För vissa mer än för andra, men ändå en 

påverkan som enligt studien och tidigare forskning (Imhoff et al, 1991) inte går att ignorera. 

Kommer detta då innebära att företag förändrar sina leasingvanor? Det kan hävdas att 

incitamenten för företag att ingå ett operationellt leasingavtal före ett finansiellt försvinner då 

alla avtal måste redovisas i balansräkningen och därmed belasta skuld och tillgångssidan 

vilket påvisas ger märkbara effekter på relevanta nyckeltal. Ett företag som då idag medvetet 

gör denna klassificering av leasingavtal kommer förlora dessa incitament, vilket gör att 

leasing som finansieringsform blir mindre attraktiv. Varav företagen då troligtvis söker annan 

form av finansiering som är mer fördelsaktig. Ifall denna form av leasingmanipulering faktiskt 

existerar på marknaden som bland annat Goodacre (2003a, 2003b) hävdar är ingenting som 

denna studie kan svara på men det som åskådliggörs i studien är att företags operationella 

leasing ökat och då främst på vissa specifika företag, vilket kan ge indikationer på ett sådant 

beteende. Hursomhelst kommer leasing inte att vara lika attraktiv som finansieringsform efter 

införandet av föreslagen standard 

tag väljer andra finansieringsformer istället för leasing 

återstår att se.  

 

De företag som har stor del operationell leasing som del av balansomslutning kommer 

antagligen inte kunna förändra hela sin leasingverksamhet som effekt av förändringen. Detta 

innebär att de företagen, enligt Beattie et al (2006), kommer att försöka hitta möjligheter att 

minimera sin leasingredovisning på balansräkningen för att effekterna inte skall bli lika 

märkbara. Detta tror Beattie et al (2006) resulterar i att företagens leasingavtal kommer att få 

en så kort löptid som möjligt för att inte belasta balansräkningen i för stor utsträckning samt 

att avtalen kommer innehålla optioner för uppsägning och förlängning. Denna förändring av 

leasingkontraktens längd gör enligt Goodacre (2003a) att företag blir mindre känsliga för 

leasingtillgångens värdeförändring då de har möjlighet att säga upp kontraktet i och med 

dessa nya optioner. Företagen kommer därmed att sträva efter att minimera leasingavtalens 
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längd, i kontrast till tidigare d

leasade tillgången. På grund av att dessa avtal minimeras och optioner för uppsägning och 

förlängning förs in får det som effekt att värdeminskningsrisken för tillgången övergår till 

leasinggivaren då leasingtagaren har ett val att antingen fortsätta leasa tillgången eller söka 

efter bättre alternativ (Goodacre, 2003a; Beattie et al, 2006). 

 

6 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att utröna hur påtaglig operationell leasing är inom detaljhandeln i 

Sverige. På grund av den forskning som Goodacre (2003a, 2003b), Goodacre & Beattie 

(1999), Bryan et al (2010) samt Imhoff et al (1991) genomfört som visar problematiken och 

effekterna av en kapitalisering av operationell leasing på andra marknader väcktes ett intresse 

av att se hur problematiken kring operationell leasing ger sig till känna på den svenska 

marknaden inom detaljhandeln. Två forskningsfrågor formulerades för att besvara syftet med 

uppsatsen. 

 

Hur har utvecklingen av operationella leasingavtal sett ut i Sverige inom detaljhandeln?  

Det kan konstateras att en ökning av operationell leasing inom detaljhandeln i Sverige har 

skett men utvecklingen visar inte, likt den i Goodacre och Beatties studie från 1999, en 

exponentiell tillväxt. En stabil tilltagande tillväxt går alltså inte att isolera och det som blir 

synligt är en fluktuerande tendens som visar en rejält avtagande tendens 2005. Detta förklaras 

med ett införande av IFRS som påverkade redovisare och revisorer i Sverige. En högre 

medvetenhet kring redovisningen och ett fokus på dessa frågor kan ha genererat en 

konservativ redovisning av framtida leasingavtal.  

 

Inom detaljhandeln i Sverige existerar en ganska heterogen verksamhetsgrund vilket får som 

effekt att resultatet av operationell leasing som del av balansomslutning är diversifierat. Detta 

gör att den individuella utvecklingen för företagen blir intressant för att verkligen visa hur det 

ser ut inom sektorn. Vissa företag visar en rejäl tillväxt av operationell leasing samt att den 

operationella leasingen är stor del av balansomslutningen och det är hos dessa som en 

kapitalisering kommer blir mest påtaglig. Bland dessa kan Bilia, Clas Ohlson och Venue 

Retail Group urskiljas som både har en rejäl tillväxt samt en stor del operationell leasing.  
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Vilka effekter får den föreslagna förändringen av leasingredovisning på företags 

räkenskaper inom den svenska detaljhandeln? 

Precis som Goodacre (2003b), Imhoff et al (1991) samt Füblibier (2008) påvisat, bevisade 

studien att nyckeltalen kommer att förändras vid en kapitalisering. Alla tre undersökta 

nyckeltal: Räntabilitet på sysselsatt kapital, Soliditet och Skuldsättningsgrad försämrades. Det 

som uppenbart påvisades var att företag som i stor utsträckning använder sig av operationell 

leasing i relation till sin balansomslutning får en påtagligare negativ effekt vid en 

kapitalisering.    

 

Vid en förändring av redovisningstandarden försvinner inci -

redovisning i och med att alla avtal måste kapitaliseras på balansräkningen, vilket får som 

effekt att företag antagligen kommer förändra sitt leasingbeteende. De företag som har stor 

del operationell leasing kommer vara de som mest kommer att påverkas av förändringen men 

dessa företag kanske inte har möjlighet att förändra sitt leasingberoende. Detta kommer enligt 

Beattie et al (2006) leda till att företagen försöker utnyttja den nya leasingstandarden till sin 

fördel genom att minimera löptiden på leasingkontrakten och införa optioner för uppsägning 

och förlängning vilket gör att belastningen på balansräkningen minimeras för företagen. Det 

har dock påvisats i studien att företag möjligen redan tar hänsyn till den operationella 

leasingen vilket gör att effekten inte blir lika påtaglig som befarats av exempelvis Goodacre 

(2003b) samt Beattie et al (2006). Oavsett om företag tar hänsyn till operationell leasing vid 

beräkning av nyckeltal eller ej, och vi inte ser en lika stor påverkan som Goodacre (2003a, 

2003b) samt Beattie et al (2006) erfarat, står företagen inför en oundviklig och spännande 

förändring av redovisningen av leasing och effekterna kommer att bli märkbara då 

operationell leasing är en så påtaglig del av företagens redovisning inom detaljhandeln.  

 

Det som överlag kan konstateras gällande operationell leasing inom detaljhandeln i Sverige är 

att den är en påtaglig del av de flesta företagens verksamhet, endast 2 av bolagen i studien 

använder sig inte av operationell leasing, och 70 % av företagen ökar sitt användande av 

operationell leasing. Detta medför att sektorn överlag blivit mer benägen att påverkas av 

kommande förändring, men vissa bolag står för större del i denna utveckling än andra. Bilia, 

Clas Ohlsson och Venue Retail Group är de företag som har störst del operationell leasing 

som del av balansomslutning inom detaljhandeln och representerar den största tillväxten av 

operationell leasing inom sektorn. För dessa företag kommer förändringen bli mest påtaglig i 
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fråga om balansräkningspåverkan vid en kapitalisering. Att nyckeltalen för dessa bolag 

påverkas i den omfattning som den gör medför att den tillförda informationen har betydelse 

och kommer generera en balansräkning som ger en mer rättvisande bild än innan och 

antagligen påverka företagens sätt att hantera leasing. 

 

Förslag framtida forskning 

Denna studie har illustrerat vad en kapitalisering för detaljhandeln i Sverige kan innebära. Det 

som vore intressant att göra en studie kring är hur det faktiska utfallet av föreslagen 

förändring blir för dessa företag inom detaljhandeln och om företag kommer förändra sitt 

leasingbeteende och hur de kommer att förändrar det.  

 

På grund av den utvecklingskurva som illustrerats i studien, där en fluktuation blir påtaglig 

mellan 2004-2006, vore det intressant att göra en studie som påvisar vad denna fluktuation 

beror av. Vad som faktiskt påverkat denna fluktuation är något som det i denna studie endast 

spekulerats kring. Det vore därför intressant att studera och försöka isolera de orsaker som 

legat till grund för det som syns i utvecklingen av operationella leasingavtal. 
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Bilaga 1. Beräkningar 
  

Nedan redogörs de beräkningar som utförts i studien vilka kräver än mer ingående 
beskrivning och förklaring än vad som framgått i metodavsnittet. Det finns även 
kompletterande formler för de beräkningar som kräver detta.  
 
Beräkning av finansiella poster i annan valuta 
Två av företagen i studien presenterade sin finansiella information i annan valuta än svenska 
kronor vilket innebär att den finansiella information som inhämtats har räknats om till svenska 
kronor. De två företagen som haft information i annan valuta är Autoliv samt Metro 
International Group. Posterna som beräknats om till svenska kronor för respektive studerat år 
är företagens framtida leasingavgifter som faller till betalning inom ett år, inom två till fem år 
samt efter fem år, företagens ingående samt utgående värde för räkenskapsåret 2009 avseende 
posterna; Eget kapital, Räntebärande skulder samt för årets Rörelseresultat och 
Balansomslutning. Valutakurserna som används för omräkning till svenska kronor är 
inhämtade på Riksbankens hemsida och presenteras nedan.  
 
Autoliv  US Dollar 
Valutakurs 2009.12.31 7.1542 SEK/US Dollar                    
Valutakurs 2008.12.31 8.0038 SEK/US Dollar                                                                                 
Valutakurs 2007.12.31 6,4712 SEK/US Dollar                                                                                    
Valutakurs 2006.12.31 6,8375 SEK/US Dollar                                                                                     
Valutakurs 2005.12.31 7,9524 SEK/US Dollar                                                                                   
Valutakurs 2004.12.31 6,7030 SEK/US Dollar                                                                                 
Valutakurs 2003.12.31 7,3632 SEK/US Dollar                                                                                           
Valutakurs 2002.12.31 8,9458 SEK/US Dollar          
                                                                                                 
Metro international Group  Euro och US Dollar                                                                     
Valutakurs 2009.12.31 10,26 SEK/Euro                                                                                       
Valutakurs 2008.12.31 10,93 SEK/Euro                                                                                   
Valutakurs 2007.12.31 6,4712 SEK/US Dollar                                                                                    
Valutakurs 2006.12.31 6,8375 SEK/US Dollar                                                                                   
Valutakurs 2005.12.31 7,9524 SEK/US Dollar                                                                                  
Valutakurs 2004.12.31 6,7030 SEK/US Dollar                                                                                   
Valutakurs 2003.12.31 7,3632 SEK/US Dollar                                                                                        
Valutakurs 2002.12.31 8,9458 SEK/US Dollar 
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Beräkning av diskonteringsränta                                                                                              
Ett medelvärde för statsobligationsräntan har beräknats för att skapa en diskonteringsränta 
som kan användas vid nuvärdesberäkning av företagens framtida leasingåtaganden för 
respektive studerat år. Beräkningen baseras på de resonemang som Goodacre fört i sin studie 
av potentiella effekter av en kapitalisering av operationella leasingavtal i den brittiska 
detaljhandeln från 2003 (2003b). Det värde på statsobligationsräntan som används för 
beräkning av gemensam diskonteringsränta utgår från medelräntan för respektive år samt för 
den tid som räntan löper över. Medelobligationsräntan mellan 2002.01.01-2011.04.28 
resulterade i ett medelvärde på statsobligationsräntan på 3,558 %. Det beräknade medelvärdet 
avrundades till 4 %.  
 
Det värde på statsobligationsräntan som används för beräkning av gemensam 
diskonteringsränta utgår från medelräntan för respektive år samt för den tid som räntan löper 
över vilka presenteras nedan.   
 
 
 

 
Statsobligationer          

 SE GVB 2Y   SE GVB 5Y  SE GVB 7Y  SE GVB 10Y 

Period Medel Min Max Medel Min Max Medel Min Max Medel Min 
2002 4,6295 3,76 5,185 4,9882 4,135 5,565 5,1302 4,36 5,65 5,3011 4,685 
2003 3,4987 2,725 3,92 4,0855 3,25 4,615 4,3134 3,4 4,885 4,6408 3,975 
2004 2,8037 2,24 3,4 3,784 3,215 4,18 4,2849 3,645 4,665 4,4189 3,785 
2005 2,3311 1,795 2,815 2,843 2,315 3,305 3,1655 2,72 3,72 3,3778 2,9 
2006 3,2037 2,62 3,735 3,5215 3,03 3,835 3,6002 3,115 3,945 3,7012 3,225 
2007 4,0123 3,605 4,455 4,151 3,74 4,575 4,1593 3,74 4,58 4,1654 3,725 
2008 3,7466 1,489 4,821 3,7757 1,785 4,817 3,8327 2,2 4,662 3,8977 2,42 

 
 
Beräkning av återstående avtalstid för de leasingavgifter som faller til l betalning efter 
fem år 
För att möjliggöra en nuvärdesberäkning av företagens operationella leasingåtaganden måste 
ett antagande om hur lång tid det är kvar på de avtal som har leasingavgifter som faller till 
betalning efter fem år göras. Antagandet baseras på den beräkning som Mulford och Gram 
använt sig av i sin studie från 2007. Beräkningen bygger på en linjär betalningsmetodik som 
innebär att liknande belopp betalas varje år. Därmed kan ett antagande om återstående 
avtalstid beräknas.  
 
Följande fyra steg har beräknats för respektive studerat år samt för respektive företag i studien 
för att estimera den totala tid som en nuvärdesberäkning skall baseras på. 
 

1) Leasingavgifter som faller till betalning mellan två till fem år divideras på fyra år för 
att beräkna det linjära betalningsbeloppet 

2) Leasingavgifter som faller till betalning efter fem år divideras med det beräknade 
linjära betalningsbeloppet i steg 1vilket ger uttryck för ett antal år 
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3) De beräknade åren i steg 2 divideras med två för att beräkna medelpunkten i avtalens 
återstående avtalstid 

4) Medelpunkten i avtalens återstående tid adderas med de fem tidigare åren som 
leasingavgifter har fallit till betalning för att få fram avtalets totala återstående tid 
vilket också är den totala tid som nuvärdesberäkningen skall beräknas på  

 

Nuvärdesberäkning av framtida leasingavgifter 
Den nedan illustrerade formeln användes för att beräkna nuvärdet för företagens framtida 
leasingavgifter. Enskilda beräkningar utfördes för leasingavgifterna som föll till betalning om 
ett år, två år, tre år, fyra år, fem år samt för den beräknade återstående avtalstiden för det 
avgifter som faller till betalning efter fem år. De enskilda nuvärdesberäkningarna för 
respektive tid då leasingavgifterna föll till betalning summerades sedan för respektive studerat 
år och företag för att ge uttryck för de operationella leasingavtalens estimerade tillgångs- 
respektive skuldvärde mellan år 2002 och 2009 i enlighet med föreslagen standard.  
 

 
 
 
 

 
NV = Nuvärdet av framtida leasingavgifter  
U = Framtida leasingavgift 
r = diskonteringsräntan                                                                                                                
(Beräknad enligt Goodacres (2003) metod) 
År = antal år tills leasingavgiften faller till betalning                                                                                       
(Beräknad enligt Mulford och Grams (2007) metod för den återstående tiden av leasingavtalet 
för de leasingavgifter som faller till betalning efter fem år. Resterande åren är ett, två, tre, fyra 
och fem) 
 
 
Beräkning av standardavvikelse  
Beräkning av standardavvikelse har utförts för att se hur företagens andel operationell leasing 
i förhållande till respektive företags balansomslutning skiljer sig från det medelvärde som 
beräknats. Standardavvikelse har beräknats för båda grupperna i urvalet för den totala 
studerade tidsperioden. Beräkningen har utförts genom nedan i illustrerad formel: 
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Bilaga 2. Nuvärdesberäknade operationella leasingavgifter 
  
Nedan återfinns information om de poster som är nödvändiga för nuvärdesberäkning av 
företagens framtida operationella leasingåtaganden för de aktuella åren i studien. Det finns 
även information om det nuvärdesberäknade värdet för de operationella leasingavgifterna 
vilka skapar det tillgångs- samt skuldvärde som skall aktiveras i balansräkningen enligt 
föreslagen standard. Information om företagets balansomslutning samt företagets andel 
operationell leasing i förhållande till balansomslutning för respektive år framgår också.  
 
OL = Operationell leasing 
BO = Balansomslutning 

1) A-Com        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år  

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 122,29 1,309 0,83 0 2,139 0 1,98289 0,0162 

2008 481,106 2,69 2,099 0 4,789 0 4,41802 0,00918 

2007 543,646 4,088 3,24 0 7,328 0 6,7579 0,0124 

2006 252,256 2,404 1,196 0 3,6 0 3,35513 0,0133 

2005 236,603 2,667 1,997 0,006 4,67 5,006 4,31188 0,0182 

2004 140,251 2,039 2,077 0,071 4,187 5,0683 3,83111 0,0273 

2003 145,103 1,843 1,567 0 3,41 0 3,13943 0,0216 

2002 206,419 1,8 0,487 0,164 2,451 5,6735 2,28699 0,0111 
 
2) Autoliv        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 37098 160,25 486,48 186,72 833,45 5,7676 727,494 0,0196 

2008 41664,58 161,67 425,8 137,66 725,13 5,6465 637,306 0,0153 

2007 34332,3 119,72 260,78 128,13 508,63 5,9826 443,997 0,0129 

2006 34945 127,86 298,11 120,34 546,31 5,8073 478,892 0,0137 

2005 40280,5 141,55 326,05 186,086 653,686 6,1414 566,861 0,0141 

2004 35888,53 119,31 274,15 183,66 577,12 6,3398 497,164 0,0139 

2003 36037,7 132,54 262,86 260,66 656,06 6,9832 555,017 0,0154 

2002 38420,42 140,45 251,38 199,49 591,32 6,5871 508,466 0,0132 
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3) Axfood 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 7173 1030 2182 523 3735 5,4793 3316,2 0,4623 

2008 7350 1018 2239 609 3866 5,5439 3422,52 0,4656 

2007 6608 974 2049 560 3583 5,5466 3174,95 0,4805 

2006 6075 895 2060 627 3582 5,6087 3161,26 0,5204 

2005 7569 880 1950 330 3160 5,3384 2815,33 0,372 

2004 7042 1089 2373 587 4049 5,4947 3590,93 0,5099 

2003 6977 1103 2417 558 4078 5,4617 3619,99 0,5188 

2002 7355 1047 2641 510 4198 5,3862 3700,51 0,5031 
 
4) Betsson        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 1392 7,47 21,51 0 28,98 0 25,9517 0,0186 

2008 1148 5,29 2,2 0 7,49 0 7,00619 0,0061 

2007 843 6,07 8,15 0 14,22 0 12,949 0,0154 

2006 592,552 6,98 9,91 0 16,89 0 15,3587 0,0259 

2005 573 6,4 13,92 0 20,32 0 18,3 0,0319 

2004 150 3,54 1,49 0 5,03 0 4,70398 0,0314 

2003 120 2,565 1,043 0 3,608 0 3,37644 0,0281 

2002         
 
5) Bilia        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 4717 334 1282 1631 3247 7,5445 2653,03 0,5624 

2008 5414 344 1261 1621 3226 7,5709 2635,63 0,4868 

2007 7043 332 1218 1420 2970 7,3317 2447,16 0,4375 

2006 6064 270 846 986 2102 7,3309 1737,43 0,2865 

2005 5962 43 132 84 259 6,2727 222,206 0,0373 

2004 5103 41 73 63 177 6,726 151,513 0,0297 

2003         

2002         
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6) C las Ohlson 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 2842,8 430,3 1316,9 1820,3 3567,5 7,7645 2905,26 1,022 

2008 2571,2 339,5 990,7 1220,7 2550,9 7,4643 2101,79 0,8174 

2007 2192 272,9 804,4 1015,9 2093,2 7,5258 1114 0,5082 

2006 1937,7 201 563,2 654 1418,2 7,3224 1176,31 0,6071 

2005 1785,3 176,9 462,2 514,6 1153,7 7,2267 960,991 0,5383 

2004 1598,2 143 372,7 434,3 950 7,3305 788,489 0,4934 

2003 1313,1 105 297,1 285 687,1 6,91855 577,472 0,4398 

2002 1065,384 84,555 241,323 198,166 524,044 6,6423 444,589 0,4173 
 
7) E landers        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 2113,753 103,908 215,87 60,838 380,616 5,5636 337,158 0,1595 

2008 2368,737 124,5 293,119 51,169 468,788 5,3491 416,961 0,176 

2007 2224,278 116,921 224,568 78,341 419,83 5,6977 371,028 0,1668 

2006 1641,078 58,507 108,656 80,66 247,823 6,4846 213,613 0,1302 

2005 1806,587 65,533 152,309 112,432 330,274 6,4764 282,343 0,1563 

2004 1649,673 72,837 153,854 131,247 357,938 6,7061 305,177 0,185 

2003 1503,402 52,934 152,444 116,543 321,921 6,5289 274,131 0,1823 

2002 1589,342 46,324 81,402 7,152 134,878 5,1757 121,409 0,0764 
 
8) E lectrolux        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 72696 812 1663 758 3233 5,91161 2832,99 0,03897 

2008 73323 778 1574 769 3121 5,97713 2729,8 0,0372 

2007 66089 691 1403 330 2424 5,47042 2154,92 0,0326 

2006 66049 654 1201 426 2281 5,70941 2017,34 0,03054 

2005 82558 976 1951 685 3612 5,7022 3188,57 0,0386 

2004 74932 896 1860 689 3445 5,74086 3034,61 0,0405 

2003 77028 844 1589 629 3062 5,79169 2699,24 0,03504 

2002 85424 1641 2014 765 4420 5,75968 3945,56 0,04619 
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9) Eniro 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 17192 155 315 55 525 5,34921 468,489 0,02725 

2008 16620 174 313 107 594 5,68371 526,042 0,03165 

2007 18467 157 314 139 610 5,88535 535,298 0,87119 

2006 18213 142 286 24 452 5,16783 405,691 0,02227 

2005 19542 133 367 72 572 5,39237 506,393 0,02591 

2004 7163 106 240 48 394 5,4 350,178 0,04889 

2003 7161 127 195 19 341 5,19487 264,92 0,03699 

2002 7320 96 124 3 223 5,04839 202,968 0,02773 
 
10) F enix  
Outdoor       

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 743,52 28,383 43,621 18,24 90,244 5,83629 79,862 0,10741 

2008 639,645 26,125 44,705 16,535 87,365 5,73974 77,3304 0,1209 

2007 588,899 22,683 28,715 18,04 69,438 6,25649 60,981 0,10355 

2006 520,807 20,976 16,172 23,628 60,776 7,92209 51,598 0,09907 

2005 470,3 21,987 13,499 8,283 43,769 6,2272 39,4083 0,08379 

2004 410,926 22,7 24,542 1,635 48,877 5,13324 44,5784 0,10848 

2003 346,3 22,836 26,375 1,51 50,721 5,1145 46,2073 0,13343 

2002 331,556 1,031 1,296 0,149 2,476 5,22994 2,24357 0,00677 
 
 
11) H & M       

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 54363 9,383 26,416 18,546 54,345 6,40415 46,4986 0,00086 

2008 51243 8,918 26,368 18,728 54,014 6,42051 46,1419 0,0009 

2007 41734 6,801 19,732 12,478 39,011 6,26475 33,5167 0,0008 

2006 35555 6,169 17,689 11,593 35,451 6,3108 30,4177 0,00086 

2005 33183,2 5,824 17,955 13,649 37,428 6,517 31,8375 0,00096 

2004 28127,3 4,684 14,497 10,391 29,572 6,4335 25,2272 0,0009 

2003 25761,7 4,348 14,007 12,394 30,749 6,7697 25,9067 0,00101 

2002  0 0 0 0 0 0 0 
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12) JM 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009  0 0 0 0 0 0 0 

2008  0 0 0 0 0 0 0 

2007  0 0 0 0 0 0 0 

2006  0 0 0 0 0 0 0 

2005  0 0 0 0 0 0 0 

2004  0 0 0 0 0 0 0 

2003  0 0 0 0 0 0 0 

2002  0 0 0 0 0 0 0 
 
13)Mekonomen       

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009  0 0 0 0 0 0 0 

2008  0 0 0 0 0 0 0 

2007  0 0 0 0 0 0 0 

2006  0 0 0 0 0 0 0 

2005  0 0 0 0 0 0 0 

2004  0 0 0 0 0 0 0 

2003  0 0 0 0 0 0 0 

2002  0 0 0 0 0 0 0 
 
14) Metro Int. 
G roup      

År 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 1275,93 43,89 55,96 0 99,85 0 91,031 0,07134 

2008 1506,9 58,8 79,3 7,92 146,02 5,1997 132,192 0,08772 

2007 1456,02 36,22912 82,04851 4,517501 122,795 5,1101 110,126 0,07563 

2006 1385,138 31,95482 34,60197 8,546496 75,1033 5,494 67,8083 0,04895 

2005 1248 44,04589 52,4146 29,51074 125,971 6,126 111,295 0,08918 

2004 1013,25 22,3075 22,5421 14,894 59,7436 6,3214 52,7425 0,05205 

2003 1216,87 14,925 10,83 0 25,755 0 23,8009 0,01956 

2002 882,422 12,34 8,22 0 20,56 0 19,0379 0,02157 
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15) Midsona 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 1338 25 47 0 72 0 65,0493 0,04862 

2008 1430 28 72 7 107 5,1944 95,458 0,06675 

2007 1538 20 46 11 77 5,4783 68,2422 0,04437 

2006 1709,379 13,334 14,603 5,216 33,153 5,7144 29,732 0,01739 

2005 1029,945 18,017 37,764 17,808 73,589 5,9431 64,3812 0,06251 

2004 872,796 21,411 13,87 0,444 35,725 5,064 33,0541 0,03787 

2003 923,094 11 23 8,4 42,4 5,7304 37,3553 0,04047 

2002  0 0 0 0 0 0 0 
 
16) Modern 
T imesG roup       

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 14651 85 338 257 680 6,5207 575,665 0,0392 

2008 19232 85 277 247 609 5,7834 520,306 0,0271 

2007 10958 137 121 0 258 0 237,312 0,0217 

2006 9205,1 41,8 31,1 0,4 73,3 5,0257 67,6577 0,00735 

2005 9892,5 31,6 29,2 0 60,8 0 55,8637 0,00565 

2004 6336,1 25,7 49,6 19,7 95 5,7944 83,6863 0,0132 

2003 5715,9 32,7 60,7 26,2 119,6 5,8633 179,437 0,0314 

2002 6183,6 38,1 69,2 31,3 138,6 5,9046 121,846 0,0197 
 
17) New Wave        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 4402,3 88,9 187,9 55,9 332,7 5,595 296,887 0,0674 

2008 5370,7 124,4 255,8 110,4 490,6 5,8632 430,539 0,0802 

2007 4809,7 101,3 247,5 78,5 427,3 5,6343 376,301 0,0782 

2006 3479,5 61,8 142,4 89,4 293,6 6,2556 253,627 0,0729 

2005 3382,4 64 118 60,5 242,5 6,0254 212,268 0,0628 

2004 2211,492 59,769 108,019 55,485 223,273 6,0273 195,528 0,0884 

2003 1644,58 33,76 62,336 29,703 125,799 5,953 110,372 0,0671 

2002 1431,618 32,666 52,391 30,683 115,74 6,1713 101,211 0,0707 
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18) Nobia 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 10456 726 2211 1335 4272 6,2076 3673,85 0,3514 

2008 11338 753 2126 1258 4137 6,1834 3566,21 0,3145 

2007 10290 650 2452 1437 4539 6,1721 3892,59 0,3783 

2006 9624 578 1670 1483 3731 6,776 3149,87 0,3273 

2005 7918 491 1491 1550 3532 7,0791 2947,35 0,3722 

2004 7134 434 1290 1490 3214 7,3101 2661,51 0,3731 

2003 6460 396 1422 1758 3576 7,4726 2932,97 0,454 

2002 5729 348 1410 0 1758 0 1564,94 0,2732 
 
19) RNB      

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 2517,857 417,068 473,765 131,72 1022,55 5,556 920,349 0,3655 

2008 2600,903 357,745 421,575 156,183 935,503 5,7409 836,534 0,3216 

2007 3328,236 341,542 391,821 144,818 878,181 5,7392 785,926 0,2361 

2006 2993,022 333,948 329,067 162,95 825,965 5,9904 737,068 0,2463 

2005 2862,579 285,161 368,351 177,844 831,356 5,9656 736,348 0,2572 

2004 560,891 137,664 185,587 55,096 378,347 5,5937 338,55 0,6036 

2003 351,359 101,376 129,144 41,29 271,81 5,6394 243,261 0,6923 

2002 415,859 98,996 136,725 63,02 298,741 5,9218 264,449 0,6359 
 
20) Skistar        

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 3726,474 1,401 0,836 0 2,237 0 2,07658 0,00056 

2008 3668,696 2,083 1,568 0 3,651 0 3,37108 0,00092 

2007 3571,177 3,175 3,901 0 7,076 0 6,45678 0,00181 

2006 3187,248 3,035 2,695 0 5,73 0 5,26985 0,00165 

2005 2827,966 7,096 4,982 0 12,078 0 11,1702 0,00395 

2004 2038,094 8,65 11,759 0 20,409 0 18,5779 0,00912 

2003 1895,837 7,517 11,6 0 19,117 0 17,3497 0,00915 

2002 1670,475 4,011 5,458 0 9,469 0 8,61922 0,00516 
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21) Swedish 
Match 

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 16337 82 168 58 308 5,6905 271,836 0,0166 

2008 18355 70 155 15 240 5,1935 214,792 0,0112 

2007 16467 67 153 72 292 5,9411 254,961 0,0155 

2006 15770 55 85 42 182 5,9882 160,323 0,0102 

2005 16806 104 728 55 887 5,1511 780,171 0,0464 

2004 14621 98 802 48 948 5,1197 833,3 0,0567 

2003 15102 113 351 674 1138 7,6809 913,614 0,0605 

2002 15447 116 282 187 585 6,3262 503,514 0,0326 
 
22) Venue 
Retail G roup       

Å r 
Balansoms-
lutning  

Förfallotid 
leaseavgift < 
1 år 

Förfallotid 
leaseavgift 1-
5 år 

Förfallotid 
leaseavgift > 
5 år 

Tot. 
f ramtida 
leasingav-
gifter 

Period 3 - 
remaining 
lease life 
Å R 

Nuvärde 
4% 

Andelen 
nuvärde 
4% O L 
av B O  

2009 455,614 113,22 230,183 9,71 353,113 5,084 317,671 0,6972 

2008 404,305 133,272 344,822 14,432 492,526 5,082 440,852 1,0904 

2007 577,711 193,011 447,209 32,841 673,061 5,1468 602,647 1,0431 

2006 412,094 203,83 429,81 17,25 650,89 5,08 585,164 1,4199 

2005 521,205 169,235 395,763 17,201 582,199 5,0869 522,147 1,0018 

2004 558,524 147,231 260,404 43,652 451,287 5,3353 734,868 1,3157 

2003 665,213        

2002 579,216        
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Bilaga 3. Beräknad tendens av operationell leasing 
  
Nedan finns underlag för beräkning av tendenser i användningen av operationell leasing för 
företagen i studien. Den första tabellen som illustreras är en sorteringstabell som visar 
företagens enskilda medelvärde för andelen nuvärdesberäknad operationell leasing i 
förhållande till deras balansomslutning under den studerade perioden. Medelvärdet ligger till 
grund för fördelningen mellan extremvärden vilka är de sju företag som påvisar störst 
medelvärde, vilka kom att påverka tendenserna av användning av operationell leasing om man 
såg till alla företag i studien, och de företag som har ett medelvärde för andelen operationell 
leasing som uppgår till 10 % eller mindre av respektive företags balansomslutning. Därefter 
presenteras två tabeller för de båda gruppernas beräknade medelvärden samt medianerna 
gemensamt för alla företag i respektive grupp och för respektive år som ligger till grund för 
illustrationerna i de presenterade diagrammen samt standardavvikelser för varje år i studien. 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standardavvikelse för sorteringsvariablerna var: 
Gruppen som hade mindre eller lika med 10 % (< /= 10 %)  
0,028224144 
Gruppen som hade mer än 10 % (>10 %) 
0,302358932 

Andel O L 
4% /B O 

Företagets 
nummer Företagets namn 

0,00% 12 JM 
0,00% 13 Mekonomen 
0,09% 11 H&M 
0,40% 20 Swedish Match 
1,48% 2 Autoliv SDB 
1,62% 1 A-Com 
2,07% 16 Modern Times Group 

          2,25% 4 Betsson 
 3,12% 9 Eniro 
3,12% 21 Skistar 
3,75% 8 Electrolux 
4,54% 15 Midsona 
5,83% 14 Metro Int.SDB 
7,35% 17 New Wave 
9,54% 10 Fenix Outdoor 
15,41% 7 Elanders 
30,67% 5 Bilia 
35,55% 18 Nobia 
41,98% 19 RNB Retail & Brands 
47,91% 3 Axfood 
60,54% 6 Clas Ohlson 

       109,47% 22 Venue Retail Group 
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Grupp > 10 % 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

7) Elanders 8% 18% 19% 16% 13% 17% 18% 16% 
5) Bilia    3% 4% 29% 44% 49% 56% 
18) Nobia 27% 45% 37% 37% 33% 38% 31% 35% 
19) RNB  64% 69% 60% 26% 25% 24% 32% 37% 
3) Axfood 50% 52% 51% 37% 52% 48% 47% 46% 
6) Clas Ohlson 42% 44% 49% 54% 61% 51% 82% 102% 
22) Venue Retail Group      132% 100% 142% 104% 109% 70% 
Medelvärde per år 38,12% 45,74% 50,15% 39,07% 50,54% 46,44% 52,46% 51,72% 
Median per år 39,92% 45,57% 49,74% 37,21% 41,63% 45,09% 47,.62% 48,97% 
                          

Grupp </= 10 % 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
12) JM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
13) Mekonomen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
11) H&M   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
20) Skistar 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
2) Autoliv SDB 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 
1) A-Com 1% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 
16) Modern Times Group 2% 3% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 
4) Betsson   3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 
9) Eniro 3% 4% 5% 3% 2% 3% 3% 3% 
21) Swedish Match 3% 6% 6% 5% 1% 2% 1% 2% 
8) Electrolux 5% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 
15) Midsona   4% 4% 6% 2% 4% 7% 5% 
14) Metro Int. Group 2% 2% 5% 9% 5% 8% 9% 7% 
17) New Wave 7% 7% 9% 6% 7% 8% 8% 7% 
10) Fenix Outdoor 1% 13% 11% 8% 10% 10% 12% 11% 
Medelvärde per år 2,12% 3,33% 3,52% 3,23% 2,43% 2,96% 3,30% 3,15% 
Median per år  1,65% 2,81% 3,14% 2,59% 1,37% 1,55% 1,53% 1,96% 
  
  

  

Standardavvikelse 
varje år grupp 
</=10%  

Standardavvikelse 
varje år grupp 
>10% 

2002 0,020845952 2002 0,215407723 
2003 0,034327548 2003 0,183677225 
2004 0,032203458 2004 0,410839845 
2005 0,030615015 2005 0,314530887 
2006 0,028806337 2006 0,434822341 
2007 0,032259043 2007 0,284574184 
2008 0,038227692 2008 0,320843754 
2009 0,031293734 2009 0,280098765 
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Bilaga 4. Beräknade nyckeltal före och efter föreslagen standard 
  
Nedan presenteras de poster som används vid beräkning av nyckeltalen Räntabilitet på 
sysselsatt kapital, Soliditet och Skuldsättningsgrad. Det är även möjligt att utläsa de 
beräknade nyckeltalens värde före och efter den föreslagna standarden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2009 2008      
Räntabilitet på 
sysselsatt kapital Nuvärde 4% Nuvärde 4% 

G enomsnittligt 
nuvärde 4% 

G enomsnittligt 
sysselsatt kapital Rörelseresultat Rsyss innan Rsyss efter 

1) A-Com 1,9828877 4,4180222 3,200454965 193,6345 -28,641 0 0 

2) Autoliv SDB 727,49419 637,30623 682,4002081 31000,155 492,92 0,015901 0,0155581 

3) Axfood 3316,197 3422,5214 3369,359159 3213 1128 0,351074 0,1713671 

4) Betsson 25,951694 7,0061946 16,4789442 770,3 316,9 0,411398 0,4027815 

5) Bilia 2653,0276 2635,6325 2644,330081 1969,5 146 0,07413 0,031644 

6) C las Ohlson 2905,2562 2101,7906 2503,523395 1842,1 590,5 0,307881 0,1358838 

7) E landers  337,18462 416,96394 377,07428 1764,9 -60,1 0 0 

8) E lectrolux  2832,9936 2729,8009 2781,397278 31597 668 0,021141 0,0194308 

9) Eniro 468,48938 526,04163 497,2655047 12709,5 692 0,054447 0,0523974 

10) F enix Outdoor 79,861955 77,330403 78,59617906 529,4065 171,689 0,324305 0,282382 

11) H & M 46,498624 46,141855 46,32023954 38781,5 21644 0,558101 0,5574354 

12) JM 0 0 0 4818,5 664 0,137802 0,1378022 

13) Mekonomen 0 0 0 915 325 0,355191 0,3551913 

14) Metro Int. SDB 91,030994 132,19221 111,6116047 871,086785 105,70878 0,121353 0,1075699 

15) Midsona 65,049297 95,457976 80,25363631 1074 96 0,089385 0,0831706 

16) Modern T imes G roup 575,66468 520,30601 547,9853456 11464 -1428 0 0 

17) New Wave  296,8872 430,53915 363,7131778 4114,8 172,4 0,041898 0,0384949 

18) Nobia 3673,8455 3566,2142 3620,029845 7678,5 38 0,004949 0,0033633 

19) RNB  920,34941 836,53411 878,4417644 1873,8285 47,989 0,02561 0,0174362 

20) Swedish Match 2,0765847 3,3710759 2,723830303 3405,3965 363,256 0,106671 0,1065854 

21) SkiStar  271,83613 214,79189 243,3140089 11128 3417 0,327377 0,300493 

22) Venue Retail G roup  317,67105 440,85178 379,2614167 292,772 -23,143 0 0 
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2009 

 
2008      

Soliditet Nuvärde 4% Nuvärde 4% 
G enomsnittligt 
nuvärde 4% 

G enomsnittligt 
sysselsatt kapital 

G enomsnittligt 
eget kapital 

Soliditet 
före Soliditet efter 

1) A-Com 1,9828877 4,4180222 3,200454965 193,6345 126,2635 0,652071 0,6414689 

2) Autoliv SDB 727,49419 637,30623 682,4002081 31000,155 17242,16 0,556196 0,5442162 

3) Axfood 3316,197 3422,5214 3369,359159 3213 2447 0,761594 0,3717512 

4) Betsson 25,951694 7,0061946 16,4789442 770,3 770,3 1 0,9790552 

5) Bilia 2653,0276 2635,6325 2644,330081 1969,5 1327 0,673775 0,2876135 

6) C las Ohlson 2905,2562 2101,7906 2503,523395 1842,1 1569,6 0,852071 0,361191 

7) E landers  337,18462 416,96394 377,07428 1764,9 821,4 0,465409 0,383478 

8) E lectrolux  2832,9936 2729,8009 2781,397278 31597 17613 0,557426 0,5123275 

9) Eniro 468,48938 526,04163 497,2655047 12709,5 4163 0,32755 0,3152172 

10) F enix Outdoor 79,861955 77,330403 78,59617906 529,4065 458,153 0,865409 0,7535378 

11) H & M 46,498624 46,141855 46,32023954 38781,5 38781,5 1 0,998807 

12) JM   0 4818,5 3454,5 0,716924 0,7169244 

13) Mekonomen   0 915 873 0,954098 0,9540984 

14) Metro Int. SDB 91,030994 132,19221 111,6116047 871,086785 297,48357 0,341509 0,3027211 

15) Midsona 65,049297 95,457976 80,25363631 1074 606 0,564246 0,5250146 

16) Modern T imes G roup 575,66468 520,30601 547,9853456 11464 7330 0,639393 0,6102239 

17) New Wave  296,8872 430,53915 363,7131778 4114,8 1820,45 0,442415 0,4064854 

18) Nobia 3673,8455 3566,2142 3620,029845 7678,5 4154 0,540991 0,3676585 

19) RNB  920,34941 836,53411 878,4417644 1873,8285 1237,89 0,660621 0,4497705 

20) Swedish Match 2,0765847 3,3710759 2,723830303 3405,3965 1434,4095 0,421217 0,4208799 

21) SkiStar  271,83613 214,79189 243,3140089 10437,5 1142 0,109413 0,1069207 

22) Venue Retail G roup  317,67105 440,85178 379,2614167 292,772 174,072 0,594565 0,2590228 
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 2009 2008      

Skuldsättningsgrad Nuvärde 4% Nuvärde 4% 
G enomsnittligt 
nuvärde 4% 

G enomsnittliga 
räntebärande 
skulder 

G enomsnittligt 
Eget kapital 

Skuldsätt-
ningsgrad 
före 

Skuldsätt-
ningsgrad 
efter 

1) A-Com 1,9828877 4,4180222 3,200454965 67,371 126,2635 0,533575 0,5589221 

2) Autoliv SDB 727,49419 637,30623 682,4002081 13757,995 17242,16 0,797928 0,837505 

3) Axfood 3316,197 3422,5214 3369,359159 766 2447 0,313036 1,689971 

4) Betsson 25,951694 7,0061946 16,4789442 0 770,3 0 0,0213929 

5) Bilia 2653,0276 2635,6325 2644,330081 642,5 1327 0,484175 2,4768878 

6) C las Ohlson 2905,2562 2101,7906 2503,523395 272,5 1569,6 0,173611 1,7686184 

7) E landers  337,18462 416,96394 377,07428 943,5 821,4 1,148649 1,6077116 

8) E lectrolux  2832,9936 2729,8009 2781,397278 13984 17613 0,793959 0,9518763 

9) Eniro 468,48938 526,04163 497,2655047 8546,5 4163 2,052967 2,1724154 

10) F enix Outdoor 79,861955 77,330403 78,59617906 71,2535 458,153 0,155523 0,3270734 

11) H & M 46,498624 46,141855 46,32023954 0 38781,5 0 0,0011944 

12) JM   0 1364 3454,5 0,394847 0,3948473 

13) Mekonomen   0 42 873 0,04811 0,04811 

14) Metro Int. SDB 91,030994 132,19221 111,6116047 573,603215 297,48357 1,928185 2,3033703 

15) Midsona 65,049297 95,457976 80,25363631 468 606 0,772277 0,904709 

16) Modern T imes G roup 575,66468 520,30601 547,9853456 4134 7330 0,563984 0,6387429 

17) New Wave  296,8872 430,53915 363,7131778 2294,35 1820,45 1,26032 1,4601133 

18) Nobia 3673,8455 3566,2142 3620,029845 3524,5 4154 0,848459 1,7199157 

19) RNB 920,34941 836,53411 878,4417644 635,9385 1237,89 0,513728 1,2233561 

20) Swedish Match 2,0765847 3,3710759 2,723830303 1970,987 1434,4095 1,374076 1,3759745 

21) SkiStar  271,83613 214,79189 243,3140089 9986 1142 8,744308 8,9573678 

22) Venue Retail G roup  317,67105 440,85178 379,2614167 118,7 174,072 0,681902 2,8606635 


