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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I dag regleras redovisning av leasing i svenska börsnoterade företag enligt RR 6:99.
Av den följer att leasing kan klassificeras som operationell eller finansiell. Avgörande
för klassificering av leasingavtal, är i vilken omfattning de ekonomiska risker och
fördelar som är förknippade med det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren
eller hos leasetagaren. Den operationella leasingen kännetecknas av att risk och fördel
ligger hos leasegivaren som redovisar leasingobjektet som tillgång i balans-
räkningen.1

Den finansiella leasingen karaktäriseras av att leasetagaren tar över risken för objektet
och därför redovisas det som tillgång i balansräkningen för att visa en mer rättvisande
bild av företagets resurser2. Ytterligare en fördel är att intressenter lättare kan jämföra
företagets finansiella ställning med företag som valt en annan finansieringsform. När
leasingobjektet redovisas som en tillgång får företaget också en motsvarande skuld.
Skulden påverkar nyckeltal som t ex soliditet och skuldsättningsgrad negativt. För att
förbättra bilden av företaget finns därför ett incitament hos företagen att dölja en
finansiell leasing och redovisa den som operationell. Även räntabilitetsmått som t ex
räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital kommer att påverkas
eftersom tillgångsmassan som räntabiliteten skall beräknas på kommer att öka.

1.2 Problemställning

G4+1-gruppen består av normgivare i Australien (AASB), Canada (CASB),
Storbritannien (ASB) och USA (FASB) + IASC. Organisationerna inom G4+1 har
som syfte att tillhandahålla standardiserade förslag till finansiell rapportering för att
underlätta för olika intressenter på kapitalmarknaden. Anledningen till samarbetet är
att utveckla mer standardiserade redovisningsprinciper för att lättare kunna jämföra
företag i olika länder. G4+1-gruppen som är resultatet av detta samarbete har
utformat en promemoria, som presenteras i G4+1 position paper: Leases:
Implementation of a new approach (2000). I denna föreslås att den åtskillnad som
idag görs mellan operationella och finansiella leasingavtal försvinner då all leasing
skulle aktiveras i balansräkningen. Förslaget innebär alltså att det ekonomiska
synsättet, innebörd före form, skulle fokuseras än mer i framtida leasingredovisning.

1 FARs samlingsvolym 2001, RR 6:99, s 596-598
2 Ibid
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1.2.1 Varför förslag till ändrad leasingredovisning?

Anledningen till att gruppen föreslår denna förändring är man anser att gällande
rekommendationer för leasingredovisning inte är tillfredsställande. Orsaken till att
gällande normer ej anses tillfredsställande är att de, när det gäller klassificering av
avtal, i många länder innehåller ett antal kvantitativa gränsdragningskriterier som
företagen lätt kan kringgå. I exempelvis amerikanska och brittiska rekommendationer
anges att ett avtal som omfattar en period som täcker 75 % av det leasade objektets
ekonomiska livslängd ska redovisas som finansiell leasing i balansräkningen. I andra
länder som t ex i Sverige, innehåller gränsdragningskriterierna mjuka formuleringar
som ger företagen möjlighet att klassificera leasingavtalen efter hur man själv tolkar
innebörden i dem. I Redovisningsrådets rekommendation 6:99 punkt 9 anges att det
är huvuddelen av leasingobjektets ekonomiska livslängd som avgör klassificeringen
av leasingavtalen. Huvudsyftet med förslaget till ny rekommendation för
leasingredovisning anser man dock inte är att komma tillrätta med
klassificeringsproblemet utan att transaktioner som ger upphov till i praktiken samma
rättigheter och skyldigheter skall redovisas på samma sätt.3 För att uppnå detta vill
man i G4+1-gruppen:

a) Ta bort den möjlighet som företagen idag har att i praktiken välja mellan att
aktivera tillgångar, och därmed ge en rättvisande bild, eller att låta kostnads-
föra leasingavgifter utan att tillgång och skuld aktiveras i balansräkningen.

Dessutom vill man att:

b) Tillgångar och skulder bör kunna identifieras hos leasetagare till marknads-
värde vid avtalets början.

c) Leasegivare bör åtskilt redovisa hyresutgift och ränta på det kapital som
bundits.

Incitament att dölja finansiellt leasade objekt för att undvika påverkan på nyckeltal i
balansräkningen tillsammans med möjligheten för företagen att manipulera
klassificeringen av avtalen, medför att man undviker att redovisa dessa tillgångar och
tillhörande skulder i balansräkningen4. Följden blir att användarna av kvantitativ
redovisningsinformation inte får tillräcklig information om företagens ekonomiska
ställning. Ett flertal undersökningar av hur intressenter använder sig av den
information som presenteras i årsredovisningar har utförts. Då slutsatserna från dessa
är motsägande beträffande i vilken omfattning tilläggsupplysningar utnyttjas av
intressenterna, finner vi att risken för att brister i informationen kan leda till felaktiga
bedömningar dels av företaget i sig, dels vid en jämförelse mellan olika företag.5

G4+1-gruppen föreslår därför att alla leasingavtal redovisningsmässigt skall betraktas
som finansiella och därmed skulle alla leasingobjekt komma att redovisas som
tillgång i leasetagarens balansräkning.

3 McGregor, Warren, Accounting for Leases: a new Approach (1996), s 10-11
4 Ibid, s 10
5 Wilkins T. & Zimmer I., The Effect of Leasing and Different Methods of Accounting for Leases on
Credit Evaluations, (The Accounting Review 4/83)
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1.2.2 Förslagets betydelse för företagen

Införandet av G4+1-gruppens förslag skulle innebära att företag måste redovisa all
leasing i balansräkningen. För företag med relativt stor andel operationell leasing
skulle bilden av den ekonomiska ställningen förmodligen förändras om de blev
tvingade att ta upp sina operationellt leasade objekt och tillhörande skuldåtaganden i
balansräkningen. Vi skall analysera årsredovisningar för att undersöka hur nyckeltal
påverkas av att den operationella leasingen aktiveras i balansräkningen.

Den redovisningsinformation som presenteras av företagen har traditionellt utgjort en
viktig del av den information som behandlas när ett företag skall värderas på
finansmarknaden. Övrig information som t ex analys av affärsidéer och ett företags
framtida möjligheter har ökat i betydelse. Dessa analyser kan dock ofta vara
subjektiva och individberoende och innehåller därför ett visst mått av osäkerhet
samtidigt som de inte är kvantifierbara. Redovisningsinformationen, som i högsta
grad är kvantitativ, anses därför av vissa bedömare som mer vederhäftig och har
därför fortfarande stor betydelse vid företagsvärdering.6

De stora värderingsinstituten Standard and Poor´s och Moodys analyserar t ex
svenska börsbolags finansiella ställning då de värderar och betygsätter dessa. Betyg-
sättningen påverkar sedan företagen då långivare utifrån denna sätter upp olika
avkastningskrav (utlåningsränta) för att vara med som finansiär.7

1.3 Syfte

Vårt syfte med denna rapport är att beskriva och analysera ekonomiska effekter i
form av nyckeltalsförändringar för svenska börsnoterade företag av att RR 6:99
ersätts av G4+1-gruppens förslag till nya regler för redovisning av leasing.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att fokusera vår rapport till en analys ur ett redovisningsmässigt perspektiv
eftersom det sett ur ett skatterättsligt perspektiv inte blir så stor skillnad för
leasetagaren. Visserligen är hyra av lös egendom en avdragsgill kostnad för företagen
men enligt RR 6:99 punkt 60 så kan en juridisk person redovisa finansiell leasing
enligt de regler som gäller för operationell. Skattemässigt görs alltså ingen skillnad på
finansiell och operationell leasing. På koncernnivå är det inte tillåtet att ta upp
finansiell leasing som operationell men där uppkommer ingen skatt då den uppstår i
de koncerninterna bolagen.
Ytterligare en avgränsning vi valt att göra är att koncentrera vår analys av
ekonomiska effekter på nyckeltal hos leasetagaren. Detta p g a att vi utgår ifrån att de
börsnoterade företagen i huvudsak är leasetagare och att förslagets inverkan blir störst
för dessa.

6 Green, Erling, Kreditbedömning och intuition (1997), kap 1, 3
7 De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi (2000), s 142-143
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Eftersom vi skall analysera effekterna på ett antal nyckeltal som en föreslagen ny
redovisningsprincip medför, begränsar vi oss till att studera de skillnader som
uppkommer under en redovisningsperiod mellan redovisning enligt RR 6:99 och
G4+1-gruppens förslag. Detta innebär att vi i analysen utgår från data i
årsredovisningar för år 2000 med kompletterande information från år 1999.

1.5 Disposition

Kapitel 1: Inledning

I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden och problematiken i uppsatsen. En
problemdiskussion leder fram till syftet. Därefter följer avgränsning och disposition.

Kapitel 2: Metod

I detta kapitel redogör vi för vårt metodval och hur vi samlat in den primära- och
sekundära datan. Vi presenterar också de nyckeltal vi ska använda oss av i analysen
och hur vi gjort vårt företagsurval. Slutligen avslutar vi med att bedöma källorna i
källkritiken.

Kapitel 3: Leasing – Från dåtid till nutid

I det tredje kapitlet ger vi läsaren en inblick i leasingen dels ur ett historiskt
perspektiv och dels hur det ser ut i dagsläget.

Kapitel 4: Redovisningens roll och syfte

I detta kapitel har vi valt att presentera teorin kring ämnet. Vi redogör för betydelsen
av ekonomisk innebörd, och hur intresset och utvecklingen av rekommendationer har
ökat på senare år. Detta följs av en beskrivning av de olika ramverken och de
kvalitativa egenskapernas betydelse för informationen. Vi avslutar med att återge
teorin kring upplysningsplikten.

Kapitel 5: Leasingredovisningsproblem

Här återger vi beteendeundersökningar som vill redogöra för om det finns en
betydelse av hur man redovisar information – i not eller i balansräkning.

Kapitel 6: Leasingredovisning

I det sjätte kapitlet börjar vi med att diskutera kopplingen mellan ekonomisk innebörd
och god redovisningssed. Vi beskriver sedan normutvecklingen från FARs rek. no 7
till RR 6 och senare till RR 6:99. Kapitlet avslutas med framförd kritik mot RR 6 och
RR 6:99.

Kapitel 7: G4+1-gruppens förslag

I det sjunde kapitlet sammanfattar vi G4+1-gruppens förslag och följer upp med en
utvärdering av effekterna av förslaget.
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Kapitel 8: Analys av årsredovisningar

I det åttonde kapitlet börjar vi med att närmare presentera nyckeltalen vi valt och
företagen som ingår i analysen. Detta följs av en redogörelse för vad vi kommit fram
till vid bearbetning av årsredovisningsdatan.

Kapitel 9: Slutsatser

I det nionde kapitlet redogör vi för våra slutsatser och ger förslag på framtida
forskning.
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2 Metod

Vi har valt att analysera G4+1-gruppens förslag ur ett redovisningsmässigt
perspektiv. Framförallt lägger vi betoningen på att undersöka effekten av förslaget ur
de externa intressenternas synvinkel därmed anser vi att stor vikt läggs på
jämförbarhet.
Med ett underlag på 19 årsredovisningar vill vi ge en överblick över gemensamma
effekter på nyckeltal. Genom en kvantitativ undersökning vill vi analysera vilka
ekonomiska konsekvenser G4+1-gruppens förslag kan få i företagen. En kvantitativ
undersökning är att mäta8. Denna mätning ska vi sedan använda för att beskriva
orsak- och verkansamband mellan G4+1-gruppens förslag och förändringar i
finansiella nyckeltal. Den kvantitativa analysen ska genomföras med jämförande av
finansiella nyckeltal med redovisning enligt RR 6:99 respektive enligt G4+1-
gruppens förslag för att få en bild av påverkan av förslaget på företagens finansiella
ställning.
Vi har valt en kvantitativ undersökning eftersom G4+1-förslaget är ett helt nytt
förslag som ännu inte nått vare sig företagen eller andra som förslaget direkt skulle
påverka. Då det hade varit svårt att genomföra intervjuer med personer som ännu inte
är insatta, fann vi att en kvantitativ undersökning av årsredovisningar skulle ge oss ett
bättre underlag för hur den ekonomiska effekten skulle påverkas. Storleken på
underlaget gör också att materialet passar bäst för en kvantitativ undersökning.

FAR har dock fått kännedom om förslaget och även formulerat ett remissvar. I stort
är de eniga med G4+1-gruppen och ser inte några större hinder9.

2.1 Primär- och sekundär data

Den sekundära informationen utgörs av litteratur och artiklar. Vi har gjort
litteraturstudier för att tillgodogöra oss den teoretiska grunden för ämnet. Samtidigt
har vi studerat de rekommendationer som varit gällande under senare år. Detta
tillsammans med teori har gett en bakgrund till varför IASC m fl arbetar på ett nytt
förslag för leasingredovisning. Urvalet av litteratur och artiklar har gjorts genom
sökning i universitetets databaser samt med hjälp av vår handledare.

Den primära informationen utgörs av de data och observationer vi själva samlat från
olika årsredovisningar och använt oss av i vår analys. Under arbetet med analysen har
vi stött på problem med att läsa och tyda informationen i noterna. Dessa problem
redogör vi för närmare i sammanfattningen av analysen.

8 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s 94
9 FARs remissvar (5 juni 2000), www.far.se, (2000-04-05)
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2.2 Val av nyckeltal

Med motivationen att vara relevanta och tillförlitliga i vår analys och slutsatser har vi
gjort ett urval av finansiella mått som rekommenderas av finansanalytikerna10 och
som enligt vår bedömning kommer att påverkas av den föreslagna förändringen i
leasingredovisning. Vi har valt att använda oss av finansanalytikernas rekom-
menderade nyckeltalsberäkningar då vi utgår från att de har stor praktisk erfarenhet
och dessutom hänvisar många av företagen till att de följer dessa i sina egna
beräkningar. I urvalet av nyckeltal har vi även tagit hänsyn till kommentarer i
Finansanalytikernas rekommendationer angående vilka nyckeltal som är att föredra
framför andra. Införandet av G4+1-gruppens förslag kommer att leda till att all
operationell leasing aktiveras i balansräkningen och påverkan kommer därför att vara
störst på företagens balansräkning. Vikten i analysen läggs därför framför allt på
företagens balansräkningar, d v s på förändringar och effekterna av dessa på tillgångs-
respektive skuld- och egetkapitalsidan i balansräkningen. Förändringar i balans-
räkningen utreds utifrån ett av balansräkningens syften, nämligen att visa strukturen
på företagets tillgångar och hur dessa är finansierade. Vi kommer även att göra
beräkningar på vissa lönsamhetsmått eftersom de uppkomna förändringarna i
balansräkningen även påverkar dessa. En mer detaljerad beskrivning av våra
beräkningar kommer att presenteras i vår kvantitativa analys.

Ett problem som uppstod var att finna uppgifter om räntebärande skulder i företagens
årsredovisningar då dessa inte anges på ett och samma ställe utan ofta skrivs in i
löpande text. De räntebärande skulderna är centrala då de ingår i tre av de fyra
nyckeltalen vi valt ut.

2.2.1 Soliditetsnyckeltal

Nyckeltal som direkt påverkas av förändringar i balansräkningen är
soliditetsnyckeltal. Soliditeten beskriver hur stabilt ett företag är finansierat. Eftersom
det egna kapitalet drabbas först vid förluster, betyder god soliditet att företaget kan
överleva trots tillfälliga motgångar eller t o m förluster flera år i följd. Företag med
relativt stor andel eget kapital på den passiva sidan i balansräkningen har mycket
bättre förutsättningar till en stabil tillväxt och kommer att klara tillfälliga
konjunkturnedgångar och branschkriser lindrigare. I samband med sådana
oförutsägbara chocker aktualiseras frågan om finansiell risk vilket betyder att företag
som har finansierat stor del av sin tillväxt genom att skuldsätta sig kommer att vara
betydligt känsligare mot sådana externa störningar än företag som byggt sina
tillgångar med egna medel.11 Just skuldsättningsgraden är troligen det mest använda
måttet när det gäller att bedöma ett företags finansiella risk.12

Att idag använda sig av möjligheten att genom avtalskonstruering undvika att
klassificera leasing som finansiell innebär att bilden som presenteras av företaget inte
är rättvisande. Signalerna som skickas till omgivningen ger ett felaktigt underlag för
beslutsfattandet hos eventuella investerare. Soliditeten som ett mått på företagets

10 Finansanalytikernas rekommendationer 2000
11 Hansson, Sigurd, Finansiering (1998), s 169
12 Houthakker & Williamson, The Economics of Financial Markets (1996), s 185
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finansiella styrka blir också ofullständig p g a att man inte redovisat samtliga till-
gångar och samtliga skulder i balansräkningen.

De praktiska beräkningarna av soliditeten genomförs via uträkningar på olika
soliditetsmått i form av andel eget kapital och skuldsättningsgrad.

2.2.2 Lönsamhetsnyckeltal

Analysen av lönsamheten har stor betydelse för externa intressenter som har för
avsikt att ingå affärsförbindelser med olika företag.
Att kunna uppfylla sina förpliktelser när det gäller amorteringar och räntor på det
lånade kapitalet är av avgörande betydelse för företagets ägare och dess långivare.

En del nyckeltal som visar företagets lönsamhet blir också direkt påverkade av
ofullständiga uppgifter om företagets tillgångar och skulder. Här kommer vi att
undersöka effekterna på räntabiliteten dels på sysselsatt kapital, dels på eget kapital.
Räntabiliteten på sysselsatt kapital beskriver avkastningen på det kapital som aktie-
ägarna och långivarna ställt till förfogande. Måttet visar verksamhetens lönsamhet
utan beaktande av finansieringssättet. Räntabiliteten på det egna kapitalet beskriver
avkastningen ur moderbolagets aktieägares synvinkel. Det är ett mått på hur lönsamt
företaget totalt sett är. Matematiskt kommer vi att använda oss av den s k
hävstångsformeln för att visa sambandet mellan räntabiliteten på eget kapital,
räntabiliteten på sysselsatt kapital, skuldräntan och skuldsättningsgraden.13

2.3 Val av företag

Valet av företag var från början slumpmässigt men så småningom bestämde vi oss för
att göra ett urval bland svenska börsnoterade företags årsredovisningar efter storleken
på operationella leasingposter. Detta med anledning av att vilja visa vilka
konsekvenser en tillämpning av G4+1 gruppens förslag kan leda till på
redovisningsinformation. En illustration av nyckeltalsavvikelserna med redovisning
enligt RR 6:99 respektive G4+1-gruppens förslag ger intressant läsestoff när man
analyserar företag med en väsentlig andel operationell leasing i verksamheten.
Urvalet av företag har därför skett med viss selektivitet då vi till stor del har valt ut
företag verksamma inom branscherna IT/telekom- och transport där vi förväntat oss
att finna en relativt stor andel operationell leasing. Urvalsvariabeln var operationell
leasing i relation till totala tillgångar d v s totala skulder och eget kapital. I övrigt har
vi gjort stickprovsurval av företag från andra branscher. Våra ambitioner låg på
ungefär 10 % operationell leasing i förhållande till balansomslutningen då vi antog att
denna andel skulle medföra en effekt på nyckeltalen. Vår analys kom slutligen att
bestå av observationer insamlade från 19 företags årsredovisningar.

Anledningen till att vi förväntade oss att finna en stor andel leasing i IT-företagen är
att många är relativt nystartade, de är verksamma i en bransch med snabb teknologisk
utveckling. Dessutom har vi under vår utbildning upprepade gånger fått höra att den i
princip enda anläggningstillgången i dessa företag är goodwill. (För förklaring till att

13 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (1997), s 284-285
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dessa faktorer leder till förväntad förekomst av leasing som finansieringsform se 3.2
Den moderna leasingen i Sverige.)

När det gäller transportbranschen grundar sig vår förväntan på en tidigare
undersökning14 där finansiell leasing svarade för knappt 15 % av flygbolaget SAS
materiella anläggningstillgångar 1999. En sammanställning15 över den operationella
leasingens betydelse i fem flygbolag där det i fyra av fallen visas att den operationella
leasingen är betydligt mer omfattande än den finansiella har också påverkat oss. I
dessa företag utgör den operationella leasingen också en mycket stor del av de totala
tillgångarna, i extremfallet United (flygbolag) är de operationella leasingåtagandena
hela 2,3 gånger företagets totala tillgångar. Vi har även valt att inkludera rederier i vår
analys eftersom vi utgår från att de har en investeringssituation liknande flyg-
bolagens.

2.4 Källkritik

Med hjälp av vår handledare har vi till viss del kunnat särskilja vilken litteratur som
är kvalificerad, i övrigt har vi gjort en egen bedömning av tillförlitlighet och relevans.

Samtidskritiken innebär att källorna ska vara aktuella och kvalificerade. Vi bedömer
att den teori vi använt oss av i uppsatsen uppfyller samtidskravet, även om en del är
skriven för mellan 15-30 år sedan. I övrigt är teoriåtergivningen hämtad från litteratur
som är reviderad under de senaste tio åren.

Beroendekritiken innebär att man kontrollerar om källorna är beroende av varandra.
I de beteendeundersökningar16 vi återgett i uppsatsen har det funnits motsättningar. I
huvudartikeln hänvisar man till äldre undersökning och kommer fram till en motsatt
slutsats. Då vi inte kan avgöra vilken undersökning som är av högre dignitet redogör
vi för bådas slutsatser utan att välja sida.

Tendenskritiken innebär att man frågar sig om och vad författaren till olika verk har
haft för egenintresse i ämnet. Då olika författare är allt från teoretiker och forskare till
aktiva inom exempelvis finansväsendet anser vi att vi tagit det i beaktande.17

14 Andersson, Fredrik m fl, Finansiell leasing (2001)
15 McGregor, Warren, Accounting for Leases: a new Approach (1996), s 12-13
16 Wilkins T. & Zimmer I., The Effect of Leasing and Different Methods of Accounting for Leases on
Credit Evaluations, (The Accounting Review 4/83)
17 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997)
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3 Leasing - från dåtid till nutid

I detta kapitel kommer vi att inledningsvis berätta om leasingens historia. Detta följs
sedan av en beskrivning av utvecklingen och debatten kring leasingredovisningen på
senare år.

3.1 Historik

Även om ett antal omdebatterade förändringar beträffande redovisning av leasing
skett under de senare åren, är formen leasing (av latinets laxare som betyder öppna,
släppa efter18) eller förhyrning inte alls något nytt fenomen. Vi skall här göra några
nedslag i historien. De historiska notiserna är hämtade från Leasing i 5000 år av
Claes-Olov Livijn där annat ej anges. Som exemplen kommer att visa har motiven för
att använda sig av leasing eller leasegivning skiftat över tiden.

3000 f Kr I Sumarien, där den lokala gudomen ägde allting, leasades den heliga
marken ut till lantbrukare.

1800 f Kr I Babylonien spelade jordleasing och leasing av dragdjur en betydande
roll. I lagsamlingen, Hammurabi, fanns t o m tre paragrafer angående
bärande av risk vid leasing av oxe:

• Om en hyrd oxe dödas av lejon så är det ägarens risk.
• Om en hyrd oxe dog av vanvård eller misshandel, skulle hyreskunden

ersätta ägare skadan.
• Om ”en gud slagit oxen och den dör, må mannen som hyrde oxen svära

sig fri vid en guds liv”.

300 f Kr Från Aten finns flera kända fall på bankleasing. Där var även gruv- och
fabriksdrift samt skeppsleasing satta i system.

1300-talet Skånelagen reglerar tidpunkt för betalning av jordlega. Denna skulle ske
vid Mariamässan, 15 augusti.

1600-talet Begreppet arrende införs som fritt avtal om brukning av adelns säterier
(a d är medeltidslatin och betyder till, arrende betyder alltså till ränta)19.

1718-1812 Genom tullarrende leasar svenska staten ut rättigheten att utkräva tull,
under ett par år t o m till en privatperson. Anledningen till detta var att
man, genom förskottsbetalning, fick in pengar till den svaga statskassan.

18 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 26
19 Boman, Per, Factoring och Leasing (1985), s 100
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1800-talets Den moderna leasingen utvecklas i USA, bl a åkte pionjärerna västerut
mitt i leasade vagnar.

1900-talets Leasing användes i första hand av leasegivare som genom att de behöll
början kontrollen över värdefulla patent kunde göra större förtjänster20.

1950-talet Leasegivning som ett sätt att marknadsföra sig blir allt mer uppmärk-
sammat bland leverantörer i USA21.

3.2 Den moderna leasingen i Sverige

Med USA som förebild introduceras finansleasing i Sverige och de första bankägda
finansbolagen i Sverige grundas 1963/6422. Det dröjde dock till början på 1970-talet
innan leasing som finansieringsform fick sin verkliga expansion i Sverige. Under tre
år i början på 1970-talet femdubblades årsinvesteringarna i leasingbolagen23.

3.2.1 Orsaker till leasingens framväxt i Sverige

Det finns ett antal orsaker till framväxten av den moderna leasingen. En av dessa var
den ökade konkurrensen inom många branscher på 1960-talet. Denna medförde
minskad lönsamhet i företagen. Som en följd av den dåliga resultatutvecklingen fick
företagen en allt sämre likviditet. Eftersom denna utveckling höll i sig fick företagen
även en allt sämre soliditet och därmed sämre kreditvärdighet.24

Samtidigt ville man av sysselsättningspolitiska skäl öka investeringarna i industrin25.
För att kunna genomföra dessa investeringar, under ovan nämnda förutsättningar,
krävdes en förändrad syn på säkerhet och nytänkande vad gäller finansieringsformer
hos kreditgivarna. Genom leasingformen fick kreditgivarna den säkerhet de sökte
eftersom man, till skillnad mot vid långivning, äger den leasade tillgången.26

Den ökade konkurrensen bidrog även till att den teknologiska utvecklingen blev allt
snabbare. Denna gjorde att maskiner fick en förkortad ekonomisk livslängd vilket
gynnade leasingen som investeringsform, eftersom den genom sin flexibilitet gav
företagen större möjlighet att följa med i den snabba utvecklingen.27

Utvecklingen under denna tid drabbade dock inte alla företag, utan samtidigt hade ett
antal storföretag överskottslikviditet. Överskottslikviditeten kom att utnyttjas då
bankernas checkräkningskrediter plötsligt skrevs ner med 25 % 1970. Samtidigt som
bankerna allt mer kom att förmedla likvida medel från de med överskott till de med
underskott, gick det upp för företagen att överskottslikviditeten kunde ha ett

20 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 26
21 Ibid
22 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 9
23 Boman, Per, Factoring och Leasing (1985), s 100
24 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 9-10
25 Boman, Per, Factoring och Leasing (1985), s 98
26 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 10
27 Boman, Per, Factoring och Leasing (1985), s 98
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marknadsvärde högre än bankräntan. Efter hand minskade restriktionerna på kredit-
marknaden samtidigt som företagen naturligtvis ville utnyttja möjligheten att få bästa
möjliga förräntning på sin överskottslikviditet.28 Som en följd av denna utveckling
förändrades de svenska industriföretagens självfinansieringsgrad från ca 94 % i
början av 1960-talet till ca 75 % i slutet av 1970-talet. En liknande utveckling skedde
även internationellt.29

Expansionen av leasingmarknaden har sedan dess fortsatt. Trots den utveckling som
beskrivits svarade leasingen 1978 endast för 3 % av näringslivets investeringar i
inventarier, fordon m m30. För åren 1992 (1993: 36 Miljarder SEK)31, 1996 och 1998
(69 Miljarder SEK)32 är samma siffra ca 20 %.

3.2.2 Varför leasa idag?

Leasetagarna finns inom alla typer av verksamheter. Däremot är det i första hand små
och medelstora företag som är leasetagare. 1990 var 65 % av finansbolagens totala
utlåning riktad till små och medelstora företag och trenden pekade mot en ökning. En
förklaring till denna fördelning är att mindre företag p g a att man ofta är relativt
nystartade saknar kreditrating33 samtidigt som man är i behov av att investera på
expansiva marknader34.

Anledningarna, ur svenskt perspektiv, till att använda leasing som finansieringsform,
även om det med hänsyn till företagets ekonomiska situation inte är en nödvändighet,
anses idag vara följande35:

• Förutom som tidigare nämnts, flexibiliteten när det gäller att följa den snabba
teknologiska utvecklingen, finns också flexibiliteten när det gäller att anpassa
storleken på produktionsresurserna i förhållande till den efterfrågan man har på
sina produkter.

• Genom att använda leasing frigör man rörelsekapital. Dessutom ökar det
möjligheterna att göra en mer tillförlitlig kostnads- och kassaflödesbudgetering.

• Genom att använda operationell leasing, i stället för att finansiera ett köp med lån,
slipper man att redovisa tillgången och skulden i balansräkningen. Effekten blir
att företaget kan visa upp fördelaktigare finansiella nyckeltal när det gäller t ex
soliditet och räntabilitet på totalt kapital. Just dessa ekonomiska effekter kommer
vi att återkomma till i vår analys av ett antal börsnoterade företag. Leasingen

28 Green, Erling, Leasing i Sverige (1985), s 11-12
29 Boman, Per, Factoring och Leasing (1985), s 98
30 SOU 1994:120, s 90-91
31 Ibid
32 Den svenska kreditmarknaden 1997 & 1999.
33 Kreditrating eller kvalitetssäkring: Analys av ett företags ekonomiska situation där man bedömer
dess förmåga att dels erlägga ränta dels att lösa lånet vid låneperiodens slut. Resultatet av analysen är
att låntagaren får ett betyg eller en rating. De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi (2000), s 114
34 Bjuggren, Per-Olof & Wijkander, Hans, Samhällekonomiska konsekvenser av finansiell leasing
(1992), s 16-17
35 McGregor, Warren, Accounting for Leases: a new Approach (1996), s 2
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anses samtidigt, genom att inte synas i balansräkningen, ge företaget ett outnyttjat
upplåningsutrymme att använda för annat ändamål.

I vilken grad dessa påståenden är riktiga och möjliga att dra fördel av är givetvis
beroende av hur leasingavtalet i varje enskilt fall är konstruerat. Dessutom kan
leasing i jämförelse med andra typer av skuldsättning vara ett mer kostsamt
alternativ.36

36 Yard, Stefan, Kalkyler – för investeringar och verksamheter (1991), s 42
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4 Redovisningens roll och syfte

4.1 Bakgrunden till ekonomisk innebörd

Som tidigare nämnts är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing att vid
finansiell leasing anses de ekonomiska riskerna och fördelarna ha gått över från
leasegivaren till leasetagaren. Avgörande för klassificeringen blir avtalets innebörd,
den ekonomiska innebörden går då före det civilrättsliga ägandet.37

Då ekonomisk innebörd före form inte varit aktuell i Sverige förrän RR 6 gjorde sitt
inträde vill vi visa hur AICPA, FASB och IASC resonerat beträffande utvecklandet
av rekommendationer. Här följer några utdrag ur historien för att visa hur man
resonerat beträffande den ekonomiska innebörden. Professor B A Rutherford, som i
sin forskningsrapport The doctrine of substance over form, när han följer historien om
ekonomisk innebörd före form, har samlat utdrag ur olika organisationers
rekommendationer.

Ur The doctrine of substance over form av Professor B A Rutherford är följande
hämtat.

Relevansen av innebörd före form upptäcktes så sent som på 70-talet. Därifrån härrör
sig den första referensen i litteratur av betydelse. Referensen hittades i The US
Accounting Principals Board’s statement no 4, “Basic concepts and accounting
principals underlying financial statements of business enterprises”(AICPA1972).
Detta uttalande beskriver principerna på vad samtida praxis baserades på snarare än
att det försöker att förändra praxis.
Det lyder:

Finansiell redovisning framhäver den ekonomiska substansen i händelser även
om den legala formen skiljer sig från den ekonomiska substansen och tyder på
behov av en annan behandling… Vanligtvis överensstämmer den ekonomiska
substansen med den legala formen i redovisningen. Emellertid skiljer dem sig
åt ibland. Redovisare poängterar substansen i händelser snarare än formen så
att informationen bättre reflekterar den ekonomiska aktiviteten som
representeras.

Till en följd av kritik som riktades mot AICPA38, beträffande bl a oberoendet och
strukturen, bildades två kommittéer varav en av dem, Trueblood-kommittén hade som
uppgift att bestämma ändamålet med de finansiella rekommendationerna. 1973
publicerade Trueblood-kommittén en rapport om finansiella rapporter. I Trueblood-
rapporten betraktades redovisningen som ett mätsystem. De som arbetade med
rapporten strävade för att de finansiella rapporternas syfte skulle vara att förse

37 FARs samlingsvolym 2001, RR 6:99, s 596-604
38 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 8
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användare med information för att de skulle kunna framställa prognoser, jämföra och
utvärdera företagens förmåga att generera vinst39.
Ur Trueblood-rapporten40 citerar vi en del som avser form och substans. Innehållet i
den lyder:

Riktlinjerna för att rapportera information bör uttryckas så att substans och
inte form styr. Arbetsgruppen har försökt följa denna princip när man format
definitioner och ändamål… Den substantiella karaktären och inte den legala
formen bör ligga till grund för redovisningen.

Den engelska motsvarigheten till Trueblood-rapporten är ”The corporate report” och
är utgiven av Accounting Standards Committee 1975. Denna rapport listar önskvärda
karaktärsdrag i företagets rapporter och kommenterar följande:

Om företagsrapporter ska innehålla de önskvärda karaktärsdragen bör
företagen identifiera ekonomisk substans före civilrättslig form.41

IASC, Internationell Accounting Standards Committee, är ett oberoende privat
normgivande organ som bildades 1973. Dess syfte är att uppnå överensstämmelse i
redovisningsprinciper som används av företag och andra organisationer över hela
världen42. I IAS 1 har IASC tagit ställning till den ekonomiska innebörden:

Transaktioner och andra händelser bör redovisas och presenteras enligt sin
substans och finansiella realitet och inte bara enligt den legala formen.43

4.2 De olika ramverken

I detta kapitel ska vi redogöra för FASBs och IASCs ramverk i syfte att jämföra dem
för att kunna diskutera skillnader och likheter.

När The Financial Accounting Standards Board, FASB, senare tog över AICPAs
arbete fortsatte de att utveckla ämnet ”substance over form”. FASB som består av
medlemmar ur den privata sektorn hade som uppdrag att etablera och förbättra
finansiella redovisningsrekommendationer. FASB skapade ett ramverk av principer
som designades för att definiera substansen i redovisningshändelser. En av utgångs-
punkterna för ramverket var Trueblood-kommitténs riktlinjer44.

Ramverkets syfte var att försöka utveckla användbara koncept som riktlinjer för
styrelsen att etablera rekommendationer och att tillhandahålla en referensram för att
lösa redovisningsproblem.

FASBs referensram består av sex rekommendationer varav vi endast berör de två
första, SFAC 1 ”Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises” och

39 AICPA, Objectives of financial statements (1973), s 65
40 Ibid, s 57
41 Rutherford, B A, The doctrine of substance over form (1988)
42 IASC, Hemsida http://www.iasc.org.uk/frame/cen1_1.htm, (2000-04-26)
43 Rutherford, B A, The doctrine of substance over form (1988
44 Ibid
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SFAC 2 ”Quality Characteristics of Financial Information” som beskriver praktiska
riktlinjer. När Trueblood-kommittén tillsattes 1973 för att utvärdera och bestämma
ändamålet med företagens finansiella rapportering kom de fram till att den finansiella
redovisningen skall vara en informationskälla för de externa intressenterna och se till
deras behov. SFAC 1 fastslog därmed att det huvudsakliga ändamålet med den
finansiella rapporteringen är att ge intressenterna en bas för att kunna utvärdera
företagen ekonomiskt. Följaktligen måste finansiell rapportering tillhandahålla ett
ekonomiskt underlag för många intressenter för att de ska ha en grund för att fatta
respektive beslut. Den andra rekommendationen försöker identifiera och definiera
kvalitéerna som gör redovisningsinformationen användbar genom att fastställa
riktlinjer på två nivåer. Dels har FASB och andra normgivare möjlighet att ställa krav
på att företagen rapporterar på ett specifikt sätt och makt att förbjuda en icke
önskvärd metod. Dels gör de rapporterande företagen sina redovisningsval.45

Här följer FASBs kvalitativa egenskaper och en beskrivning av dessa.

A Hierarchy of Accounting Qualities

Relevance Reliability

Decision makers
and their characteristics

(for example, understanding

Decision usefulness

Understandability

Benefits > Costs

VerifiabilityTimeliness

Feedback
value

Predictive
value

Representa-
tional

Faithfulness

Neutrality

Comparability
(Including Consistency)

Materiality

Källa: Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s20

Varje beslutsfattare bestämmer vilken redovisningsinformation som är viktig ur sitt
perspektiv. De faktorer som inverkar beror på beslutet som ska fattas, de metoder
man använder för att fatta beslutet och den information som beslutsfattaren redan har
sedan tidigare46. Rekommendationerna som utformas kommer både användare och
normsättare tillgodo, trots det får inte fördelarna kosta mer än den nyttan som ges. Ett

45 Schroeder & Clark, Accounting Theory,(1998), s 17-19
46 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 19
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normgivande organ bör göra sitt bästa för att tillgodose allmänhetens behov när det
kungör rekommendationer47. Dessutom bör de före ett beslut fattas, beträffande
utvecklandet av en ny rekommendation, försäkra sig om att rekommendationen inte
medför kostnader för många och fördelar för få48. Informationen måste förstås av
många och därför utformas på ett lättbegripligt49 sätt. Användaren av informationen
bör dock ha vissa kunskaper i ämnet.

Finansiell information ska vara användbar för beslutsfattarna, därför är det viktigt att
informationen är dels relevant och dels pålitlig. Relevant redovisningsinformation
hjälper beslutsfattare att fatta beslut beträffande framtiden samt att få feedback på
tidigare beslut. Relevansen av informationen ska påverka överväganden i den
bemärkelsen att den ska ha kapacitet att medföra en skillnad på beslutet50.
Tidsaspekten är också viktig. Om informationen inte är tillgänglig när det finns behov
av den blir resultatet att informationen saknar relevans. Den andra aspekten av
informationens användbarhet är dess tillförlitlighet. Genom att många i
samstämmighet använder samma mätningsmetoder kan tillförlitligheten bestyrkas och
verifieras. Informationen ska ge en korrekt och rättvisande bild. Detta innebär t ex
ekonomisk innebörd före form. Den ska dessutom inte vara subjektiv utan neutral,
d v s inte ta hänsyn till någon utan spegla verkligheten så korrekt som möjligt.51

Det är viktigt att informationen är jämförbar både mellan företag och över tiden. Det
innebär att företagen inte får byta redovisningsprinciper eftersom beräknings-
grunderna ska vara lika för att kunna jämföra mellan olika räkenskapsår52. Om
informationen ska kunna jämföras mellan företag är det viktigt att kunna utgå ifrån att
lika händelser redovisas på ett identiskt sätt. Det primära syftet med jämförbarheten
bör vara att underlätta arbetet med att framställa prognoser för framtiden och för
externa intressenter att fatta finansiella beslut. Om olika metoder tillåts för att
tillfredställa informationskraven är det troligt att företagen väljer den metod som
kostar minst eller medför de mest positiva ekonomiska konsekvenser för företaget53.
Informationen ska vara av väsentlig betydelse, d v s den ska medföra en skillnad på
resultatet. Om informationen eller rekommendationen inte medför en ekonomisk
konsekvens så finns det ingen anledning att ta beslut om en ny rekommendation.54

Alla egenskaper är av betydelse men vi anser att ett av de viktigaste kriterierna är
jämförbarheten. Det är verktyget för intressenterna för att kunna avgöra en framtida
investering eller annat finansiellt beslut.

EG kommissionen tog beslut 1995 om att bolag inom EU ska kunna upprätta
koncernredovisning enligt IASCs standards om de var förenliga med EUs direktiv55.
Redovisningsrådet som utfärdar rekommendationer i Sverige ska se till att rekom-
mendationerna så långt som möjligt överensstämmer med IASCs standards56.

47 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 20
48 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 133
49 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 21
50 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 133
51 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 21
52 Ibid
53 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 142
54 Ibid s 242
55 Thomasson, Jan, Extern Redovisning och finansiell analys (2000), s 16
56 Ibid s. 10
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IASCs57 referensram innehåller i stort samma kriterier som FASBs för hur infor-
mation ska behandlas men har dessutom infogat definitioner för tillgångar och
skulder som också bygger på FASBs definitioner58.

Tillgångsdefinitionen: En resurs som kontrolleras av företaget, som resultat av
en tidigare händelse och från vilken framtida ekonomisk fördel förväntas
tillkomma företaget.

Skulddefinitionen: En, i nuläget, skyldighet från företagets sida som upp-
kommit p g a tidigare händelse av vilken de förväntas resultera i ett resurs-
utflöde från företaget som ger uttryck för en ekonomisk fördel.

IASC anger även innebörd framför form som en av de egenskaper som gör
redovisningsinformationen användbar59. De anser att för att informationen på ett
korrekt sätt ska återge transaktioner och andra händelser är det nödvändigt att de
redovisas i enlighet med sin innebörd och ekonomiska verklighet och inte enbart sin
legala form. FASB har inte uttryckligen tagit med egenskapen i sin referensram
eftersom de anser att egenskaperna tillförlitlighet och korrekt bild inte lämnar
utrymme för att innebörden underordnas formen60.
Enligt det traditionella sättet61 för redovisning utgår man från den legala formen och
konstaterar att vissa händelser har en viss legal form men till sin innebörd är av annan
form och att den då bör redovisas enligt sin innebörd. Ett mer genomgripande
tillämpningssätt är att skapa en föreställningsram som definierar den ekonomiska
innebörden av en händelse och sedan använda ramen som grund. IASCs referensram
är ett exempel på tillämpningssättet och ramen har stor betydelse för att förverkliga
innebörd före form. Detta skiljer sig ifrån EG som utgår ifrån legal form.62

4.3 Upplysningsplikten

Ett av redovisningens främsta syfte är att lämna information till olika externa
intressenter63. De olika intressenterna är främst aktieägare och kreditgivare som
banker, finansinstitut och leverantörer. FASBs rekommendation, SFAC 1, par 34:

Affärsredovisningens rapporter bör tillhandahålla information som är
användbar för potentiella investerare och kreditgivare och andra användare
för att fatta rationella investerings-, kredit- och andra liknande beslut.

De mest använda formerna av informationsgivning (disclosure) i årsredovisningar är:

• Affärsredovisningens rapporter (balans- och resultaträkningen samt
kassaflödesanalys)

57 IASC, Hemsida http://www.iasc.org.uk/frame/cen1_1.htm, (2000-04-26)
58 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 455
59 IASC, Hemsida http://www.iasc.org.uk/frame/cen1_1.htm, (2000-04-26)
60 Thomasson, Jan, Extern Redovisning och finansiell analys (2000), s 23
61 Ibid
62 Ibid
63 Thomasson mfl, Den nya affärsredovisningen (1999), s 20
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• Noter
• Kompletterande rapporter och tabeller
• Revisorernas bestyrkande

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys skall innehålla en kvantitativ
presentation av den mest relevanta och mest betydelsefulla informationen om
företaget.64

Syftet med noterna är att lämna information som inte framgår av affärsredovisningens
rapporter. Det är därför av vikt att den informationen är tydlig och möjliggör för
användaren att rekonstruera nyckeltalen för att göra sina egna beräkningar. Fördelen
med noterna är att man kan ge en mer detaljerad information än den man ger i
affärsredovisningens rapporter. En nackdel är att de tenderar att vara svårbegripliga
och därför lätt förbises.65

64 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 785
65 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 874
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5 Leasingredovisningsproblem

IASB, International Accounting Standards Board, uppger att ett av de största
problemen inom finansiell rapportering är leasing66. Problemet är, som tidigare
angivits, att företagen har valfrihet för hur man redovisar leasing, detta kan i vissa fall
orsaka stora skillnader i jämförbarheten av exempelvis nyckeltal. Jämförbarheten är
ett av kriterierna i ramverket och man vill med det nya förslaget, beträffande
rapportering av leasing, ta bort möjligheten för företagen att kringgå bestämmelserna
om finansiell leasing.

Under åren har en del undersökningar gjorts för att antingen påvisa betydelsen av att
kapitalisera leasing eller påvisa att avsaknaden av kapitalisering inte påverkar
beslutsfattare utan att informationen i not är fullt tillräcklig. En hypotes är att det
skulle vara så att långivare m fl, när de ska utvärdera och fatta beslut om beviljande
av lån inte tar hänsyn till notinformation om leasing utan endast beräknar nyckeltal
för vars grund finns i företagens balansräkning. Detta skulle medföra att det är
frestande för en koncern att redovisa finansiell leasing som operationell.

Med anledning av de många tvister huruvida kapitalisering av leasing påverkar
långivare och andra användare när de utvärderar och fattar beslut, samt om
finansiering genom finansiell leasing upplevs av långivare som likvärdigt till lån från
bank, har Trevor Wilkins och Ian Zimmer utfört en undersökning 1983.
Denna undersökning, som vi redogör för nedan, hade som uppgift att utreda hur
kreditgivare använde sig av redovisningsinformation när de bedömde om ett företag
skulle få ett lån beviljat eller ej67.

Tidigare beteendestudier68 som gjorts 1981 fann att majoriteten av finansiella
analytiker och kreditgivare värderade ett företag som inte tog upp leasing i
balansräkningen mer välvilligt än andra identiska företag som kapitaliserade sina
leasingobjekt. Andra attitydundersökningar69 konfirmerade att långivare använder sig
av nyckeltal som total skuld/EK och långfristiga skulder/EK som grund för sina
beslut om lån skulle medges eller inte. Kapitalisering av leasing orsakar en
försämring av företagets rapportering av soliditet och skuldsättningsgrad.
Slutsatsen enligt dessa tidigare undersökningar var att det borde följa att långivare i
realiteten lättare lånar ut till företag som inte kapitaliserar sin leasing eftersom
operationell leasing inte berörs av beräkning av soliditet och skuldsättningsgrad.
Undersökningar visade också att när företag tilläts välja på olika former av leasing
påverkade detta en del företag till att dämpa effekten på balansräkningen, genom att
omförhandla sina gamla avtal, och när de ingick nya avtal konstruera dem så att
klassificering som finansiell leasing undveks.

66 IASC, Hemsida http://www.iasc.org.uk/frame/cen1_1.htm
67 Wilkins, T. & Zimmer, I., The Effect of Leasing and Different Methods of Accounting for Leases on
Credit Evaluations, The Accounting Review, 4/83
68 Ibid
69 Ibid
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I Wilkins och Zimmers undersökning intervjuade man långivare på banker i
Singapore, Australien och i USA. Man granskade också interna manualer och annan
undervisande litteratur som bankerna använde sig av. Dessa källor indikerade att
långivare är medvetna om den negativa påverkan som icke kapitaliserad leasing ger
på nyckeltal som skuld/EK-graden och att de gör lämpliga justeringar när de
uppskattar lånerisken och återbetalningsförmågan.

Författarna kommer fram till slutsatser som tyder på att frågan om hur kreditgivarna
reagerar på om leasing kapitaliseras eller endast anges i not inte påverkar deras
beteende. Företagen skulle alltså behandlas lika oavsett om de finansieras genom
leasing som endast uppges i not eller genom lån som kapitaliseras i balansräkningen.

Anledningarna till detta, finner de, är att för det första finns det uttryckliga riktlinjer
för hur man behandlar leasing. Bankerna tillhandahåller ofta manualer. För det andra
har stor uppmärksamhet fokuserats på leasingredovisning och finansiering i
professionell och intern banklitteratur som verkar ha ökat förståelsen för detta. För
det tredje har debatten om leasing och tillämpningen av FASBs rekommendation 13
uppmärksammat långivare på leasingredovisning och därigenom ökat förståelsen för
ämnet i fråga.

Det påpekades dock att i denna undersökning deltog relativt högutbildade och delvis
mycket erfarna bankmänniskor som kan ha påverkat resultatet. Avslutningsvis
anmärker författarna också att även om det inte verkar finnas något
informationsproblem för långivare som ofta är i den positionen att de kan begära mer
information så finns det andra användare som inte befinner sig i den positionen.

Under början av 90-talet pågick ovan beskrivna debatt i Sverige - kapitalisera eller
endast lämna information i not.
De som förespråkade en mer substansinriktad årsredovisning ansåg att leasingobjektet
skulle redovisas i balansräkningen. Andra ansåg att det nära samband som
redovisning, beskattning och civilrätt har i Sverige kunde medföra problem med
sådana förändringar i redovisningsreglerna. Ytterligare en farhåga motståndarna hade
var att leasingen skulle minska eller försvinna och förespråkade därför istället att
information om leasing skulle lämnas i noter.70

I ”Finansanalytikernas rekommendationer” upplaga som är utgiven 1996 uppmärk-
sammar man, med anledning av den då förestående rekommendationen RR 6, på
risken att företag kommer att fortsätta att redovisa sina finansiella leasingobjekt som
operationella. Det noteras att företagen kommer att vara tvungna att uppge
information om leasing i noter till resultaträkningen. De föreslår därför att för att få
en bättre bild av företagens finansiella ställning är att göra en nuvärdesberäkning av
leasingavgifterna och att lägga beloppet till redovisade skulder.
Detta påpekande tyder på medvetenhet om betydelsen av att ta hänsyn till
informationen i not. I nästa upplaga av ”Finansanalytikernas rekommendationer” som
gavs ut år 2000 hänvisar man läsaren till RR 6:99 för information om leasing och
poängterar inte längre att man bör beakta den i not uppgivna upplysningen.

70 Bjuggren, Per-Olof, Samhällsekonomiska konsekvenser av finansiell leasing (1992), s 71
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6 Leasingredovisning

I Sverige saknas specifik lagstiftning i ÅRL kring redovisning av leasingåtaganden.
De börsnoterade företagen är därför enligt regler för börsnoterade företag hänvisade
till att, i enlighet med ÅRLs krav angående god redovisningssed och rättvisande bild,
följa Redovisningsrådets rekommendationer.

6.1 Ekonomisk innebörd och god redovisningssed

Enligt ÅRL 2:2 ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet
med god redovisningssed. Av ÅRL 2:3 följer det att balansräkningen, resultat-
räkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. Av detta följer att för att uppfylla kraven på att visa
en rättvisande bild av företagets finansiella ställning i enlighet med god redovisnings-
sed, bör man visa den ekonomiska innebörden genom att leasade objekt identifieras i
balansräkningen.

En rättvisande bild kommer från engelskans ”a true and fair view” och detta uttryck
lägger betoningen på ekonomisk innebörd före form. I det svenska förhållandet
mellan lagregler, rättvisande bild och god redovisningssed är det inte tillåtet att
avvika från lagen för att ge en rättvisande bild eller följa god redovisningssed71. Av
ÅRL 2:3 följer däremot att ett företag kan avvika från allmänna råd eller
rekommendationer med hänvisning till kravet på en rättvisande bild72.

Då svensk redovisning har varit mer influerad av tyskt synsätt än av anglosaxiskt har
den ekonomiska innebörden före form inte vållat några bekymmer fram tills
införandet av RR 673. Före det att denna rekommendation trädde i kraft ställdes inga
krav på att företagen skulle redovisa finansiellt leasade objekt som en tillgång och
skuld i balansräkningen.

6.2 FAR nr 7

Fram t o m 1996 gällde FARs rekommendation nr 7 för redovisning av leasing. I
denna sattes det civilrättsliga köp- och äganderättsperspektivet före det ekonomiska.
Därför gjordes i FAR nr 7 ingen åtskillnad i termer av finansiell och operationell
leasing. Vid den civilrättsliga klassificering hade leasetagaren följande att gå efter:

a) beträffande det förhyrande företaget:
När hyresavtal innebär skyldighet att efter viss tid och på avtalade villkor
med äganderätt överta förhyrt objekt, redovisas detta bland balansräkningens

71 Thomasson, Jan, Extern Redovisning och finansiell analys (2000), s 20
72 Ibid
73 Thomasson, Jan, Extern Redovisning och finansiell analys (2000), s 13
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anläggningstillgångar. Kvarstående betalningsskyldighet redovisas bland
skulderna. Under Ställda panter m m upptas objektet särskilt med sitt bokförda
värde.

När hyresavtal ej innebär skyldighet (men kanske rättighet) att efter viss tid
överta förhyrt objekt, saknas anledning införa tillgångs- och skuldposter i
balansräkningen. Om väsentlig del av använda anläggningar, andra än
sådana fastigheter som det är normalt att brukaren ej äger, disponeras p g a
hyresavtal, bör förhållandet anges i förvaltningsberättelsen eller i not till
balansräkningen.
Härvid bör uppgift lämnas om ett ungefärligt anskaffningsvärde samt
räkenskapsårets hyror för sådana tillgångar.74

[våra understrykningar]

Rekommendationen innebar alltså att då skyldighet att överta objektet fanns, skulle
leasingavtalet redovisas som ett avbetalningsköp och objektet aktiveras i balans-
räkningen. Om det däremot endast fanns en option att överta objektet skulle det ej
aktiveras. Följden blev att man, för att kringgå denna norm, konstruerade leasing-
avtalen med optioner. Därmed hade denna rekommendation i praktiken ingen
funktion.

FAR nr 7 kritiserades också för ordalydelsen när det gäller upplysningsplikten. I den
undersökning Haldorsson och Jonsson75 genomförde på de 31 då mest omsatta
börsbolagen, framkom att inga av dessa leasade mer än 10 % av sina anläggnings-
tillgångar och därmed ifrågasatte man betydelsen av väsentlig del. Vidare står det att
upplysningar bör lämnas, det var alltså inget krav. Företagen medgav att redovisning
enligt normen gav en förskönande bild av den ekonomiska ställningen, men det var
enkelt att redovisa leasing.

6.3 RR 6 och RR 6:99

Dels för att ge redovisningsanvändarna bättre information och dels för att anpassa
svensk praxis till internationell praxis (IAS 17), införde Redovisningsrådet fr o m den
1 januari 1997 en ny leasingrekommendation, RR 676. Med anledning av att IASC
gjorde ändringar i IAS 17 reviderade även Redovisningsrådet RR 6 och sedan 1
januari 2000 gäller RR 6:99. Förändringarna var dock små och tros ha liten påverkan
på svenska företag. Det mest påtagliga är en utökad upplysningsplikt angående
ingångna leasingavtal samt krav på avstämning mellan leasetagare och leasegivare av
de uppgifter som redovisas.77

I och med att RR 6 infördes sattes den ekonomiska innebörden före den civilrättsliga
formen vid redovisning av leasingavtal. Detta ser vi som ett naturligt ställnings-
tagande eftersom användarna av redovisningsinformation får anses i första hand vara
intresserade av olika händelsers ekonomiska konsekvenser. Samtidigt ökar jämför-

74 FARs samlingsvolym 1987, s 292
75 Haldorsson, Björn & Jonsson, Mats, Nya rekommendationen om leasing får svårt att uppfylla sitt
syfte, Balans, nr 5 1997
76 Ibid.
77 Rundfeldt, Rolf, Trender i börsbolagens årsredovisningar 1999 (2000), s 59-63
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barheten, vad gäller tillgängliga produktionsresurser och resultat i förhållande till
dessa, med företag som finansierat sina tillgångar på annat sätt.

För att försöka uppnå syftet att redovisningen skall ge bättre information ges i RR
6:9978 först en definition som används vid klassificering av vad som är ett finansiellt
respektive operationellt leasingavtal:

Finansiellt leasingavtal: Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten kan men
behöver inte slutligen övergå till leasetagaren.
Operationellt leasingavtal: Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal är ett operationellt leasingavtal.

Till hjälp för klassificeringen finns även ett antal exempel på villkor eller situationer
som är typiska för finansiella leasingavtal.
I punkt 13 anges sedan hur finansiella leasingavtal skall redovisas:

Leasetagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt
leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i
framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Vid
leasingperiodens början redovisas tillgången och skulden till leasingobjektets
verkliga värde eller till nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta är lägre.

För operationella leasingavtal gäller att leasingavgiften som regel skall kostnadsföras
linjärt över leasingperioden. För både finansiella och operationella leasingavtal finns
sedan krav på ett antal uppgifter som bolagen skall lämna upplysningar om.

I RR 6:99 finns i punkt 60 ett undantag för juridiska personer att redovisa enligt
reglerna för finansiella leasingavtal. Detta p g a att regler för beskattning vid sådan
redovisning saknas eller är ofullständiga. Således är det bara i koncerner, som inte är
föremål för beskattning, som uppdelningen mellan finansiell och operationell leasing
är nödvändig. Denna klassificering av leasingavtal är ändå av betydelse då
redovisningsanvändarnas intresse när det gäller börsnoterade företag i första hand
ligger på koncernen som helhet.

6.3.1 Kritik mot RR 6 och RR 6:99

Redan från införandet har kritik riktats mot RR 6. Den kritik vi kommer att redogöra
för är, där inte annat anges, hämtad från den tidigare refererade undersökningen
utförd av Haldorsson och Jonsson79. Innan vi tar upp de negativa synpunkterna vill vi
dock påpeka att en majoritet av de tillfrågade i undersökningen, som förutom de
tidigare nämnda börsbolagen även omfattade de åtta största revisionsbyråerna, var
positivt inställda till RR 6.
Kravet att den finansiella leasingen skulle redovisas i balansräkningen sågs som ett
hot mot koncernernas soliditetstal. Samtidigt ansåg Asea och Volvo att syftet med RR

78 FARs samlingsvolym 2001, s 596-604
79 A.a.
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6 ”nås bättre och på ett mindre komplicerat sätt, genom att leasingåtaganden tas upp i
not”. Redovisningsrådets VD Lennart Axelman försvarade dock rekommendationen
med att de finansiella leasingavtalens påverkan på soliditetstalet gjorde dessa mer
relevanta samt att ”en argumentation som innebär att val av redovisningsmetod bör
ske med utgångspunkt från dess effekt på soliditeten synes svår att acceptera”.

Det framfördes även kritik mot att en aktivering av leasingobjekt i balansräkningen
skulle vara vilseledande angående ägarförhållandet och att det därför, i väntan på en
anpassning av civil- och skattelagstiftningen, skulle vara bättre att lämna infor-
mationen i not. 70 % av de tillfrågade ansåg dock att en aktivering i balansräkningen
är att föredra då detta ger en mer rättvisande bild över de resultatgenererande
produktionsresurser företaget förfogar över.

Användandet av otydliga gränsdragningskriterier med bl a uttryck som i det närmaste
lika stort och huvuddelen av ger ett allt för stort tolkningsutrymme för företagen.
Undersökningar från Australien och USA, där uppdelningen mellan finansiell och
operationell leasing i redovisningen funnits sedan tidigare, visar dessutom att sedan
kraven på att aktivera finansiella leasingavtal i balansräkningen tillkom har företagen
ersatt dessa avtal med operationella leasingavtal80. Tillsammans skulle detta göra att
en mycket liten del av leasingavtalen kommer att klassificeras som finansiella och
därmed inte kommer att aktiveras. I sitt remissvar till IASC angående G4+1-gruppens
förslag uttrycker även FAR att den nuvarande gränsdragningen mellan operationell
och finansiell leasing inte är tillfredsställande.81

En brist vid införandet av RR 6 var att den inte behövde tillämpas retroaktivt. Härmed
gick man miste om en del av den ökade jämförbarheten man var ute efter. Att inte
tillämpa RR 6 retroaktivt strider även mot RR 5 punkt 8 som säger att ”den
ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip skall, med beaktande av
skatteeffekten, redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital”82.Företagen
var av förklarliga skäl dock tacksamma att de slapp räkna om alla gamla avtal.

Samtidigt som RR 6 kritiseras riktas även kritik mot Redovisningsrådet och dess roll
som normgivare. Vid tillkomsten av Redovisningsrådet var avsikten att man genom
att ha en partsammansatt normgivare skulle öka acceptansen i näringslivet. Nu hade
Redovisningsrådet fått rollen som översättare av normer som utfärdats av IASC, som
precis som FAR är en expertorganisation. Eftersom marknaden inte efterfrågat någon
ny praxis anklagades RR 6 för att främst vara ett redovisningsteoretiskt förslag.

Haldorsson och Jonssons slutsats är därför att RR 6 inte kommer att uppfylla sitt syfte
att ge användarna så god information som möjligt utan i huvudsak införs för att
anpassa svensk praxis till internationell. Med tanke på att företagens marknad och
finansmarknaden blir allt mer global tycker vi att det är ett nog så relevant syfte. Med
de utökade upplysningskrav som senare införts i RR 6:99 finns möjligheten att
användarna får fullgod information även om inte allt syns i balansräkningen.

80 McGregor, Warren, Accounting for Leases: a new Approach (1996), s 3-4
81 FARs remissvar (5 juni 2000), www.far.se, (2000-04-05)
82 FARs samlingsvolym 2001, s 590
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7 G4+1-gruppens förslag

För att ge läsaren en bättre bild av vad förslaget innebär följer här en förkortad
översatt version av förslaget, som utgivits i form av ett ”paper”. Det kortfattade
utdraget fokuseras på vår utredning, därför har vi betonat vissa delar mer än andra.

G4+1-gruppen består av, som tidigare nämnts, normgivare i Australien, Canada
(CICA), Storbritannien (ASB) och USA (FASB) + IASC. Ett gemensamt
arbetsområde för dessa organisationer är att tillhandahålla standardiserade förslag till
finansiell rapportering vars främsta syfte är att förse intressenter med information
som är viktig på kapitalmarknaden. Till grund för IASCs samarbete med nationellt
normgivande organ ligger betydelsen av att företag ska kunna använda likartade
redovisningsprinciper för att jämförbarheten mellan företag i olika länder ska öka.
G4+1-gruppen, som är resultatet av detta samarbete, har utformat en promemoria i
vilken det föreslås att den åtskillnad som idag görs mellan operationella och
finansiella leasingavtal försvinner. Man föreslår att alla leasingavtal
redovisningsmässigt skall betraktas som finansiella och därmed redovisas
leasingobjektet i leasetagarens balansräkning.

1996 kom en första version ut av G4+1-gruppens rapport om leasing. I den
fokuserade man huvudsakligen på redovisningen hos leasetagaren. Rapportens
perspektiv utgick från definitionen av tillgångar och skulder i det konceptuella
ramverket av de olika individuella normgivande organens regler i respektive länder.
Detta sätt att närma sig leasing kan beskrivas som ett tillgångs- och skuldperspektiv
istället för att se till den som bär risk och fördel, det perspektiv som ligger till grund
för den nuvarande normen.
Gruppen ansåg att dåvarande rekommendationer för leasingredovisning inte gav
fullständig vägledning. T ex innehåller amerikanska och brittiska rekommendationer
kvantitativa kriterier för klassificering av leasingavtal. Företagen ges möjlighet att
genom olika formuleringar inte redovisa leasing som finansiell och på det viset
utnyttja fördelar med ”off-balance-sheet” finansiering. Dessa kvantitativa kriterier är
följande:

• Leasingavtal som omfattar en period som täcker minst 75 % av leasade
tillgångens livslängd redovisas som finansiell leasing i balansräkningen. (I
Sverige enligt RR 6:99 punkt 9b: ”…huvuddelen av leasingobjektets
ekonomiska livslängd…”)83

• Leasingavtal där nuvärdet av framtida minimileasingavgifter täcker mer än 90
% leasade objektens marknadsvärde betraktas som finansiella leasingavtal.
(Enligt RR 6:99 punkt 9c: ”Nuvärdet av minimileaseavgifterna vid
leasingavtalets början är minst i det närmaste lika stort som leasingobjektets
verkliga värde”)84

83 FARs samlingsvolym 2001, s 599
84 Ibid
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Det första kriteriet kringgicks genom att ingå avtal som var kortare än 75 % av
tillgångens livslängd och sedan efter avtalets slut förnya avtalet.
Det andra kriteriet kunde undvikas genom att i nuvärdesberäkningar använda sig av
olika diskonteringsräntor. På det viset blev nuvärdessumman av minimileasing-
avgifterna lägre än 90 % av marknadsvärdet och leasingavtalet betraktades som
operationell leasing. Ytterligare kritik som framförs är att det genom olika tolkningar
av innebörden i ett leasingavtal, beträffande i vilken omfattning ekonomiska fördelar
och risker överförts till leasetagaren, kan leda till att klassificeringen blir felaktig.85

Gruppen ansåg att dessa riktlinjer ledde till att företag tilläts undgå att redovisa
leasingavtal som finansiella (in-substance) och istället redovisade dem som opera-
tionella (off-balance-sheet).

År 2000 har man givit ut en reviderad version och i denna utforskas ytterligare
principerna som ligger till grund för den tidigare utgivna rapporten. Grundläggande
för gruppens synsätt är själva syftet att förse intressenterna på kapitalmarknaden med
standardiserade regler för hur rapportering ska ske. Dessa ska ge information om
företagens finansiella ställning och deras finansiella prestation. Denna information är
viktig för värderingen av företagens möjlighet att anpassa sig och deras kapacitet att
generera penningflöde. Ett företags finansiella position omfattar de ekonomiska
resurser som det kontrollerar. Jämförbarhet är en av de kvalitéer som gör att finansiell
information är användbar.

För att göra en fullständig undersökning innan man presenterade förslaget har man
undersökt räckvidden av vad förslaget ska omfatta. Ur G4+1-gruppens perspektiv är
prestationen den mest signifikanta händelsen som bestämmer när tillgången och
skulden för det kontrakterade beloppet uppkommer och ska identifieras. När ett
kontrakt är signerat men leasetagaren inte betalat och leasegivaren inte levererat är
kontraktet att betrakta som icke verkställt ett s k ”executory contract”. Detta är också
anledningen till att gruppen anser att kontrakt som inte har trätt i kraft inte ska räknas
och behandlas som leasingavtal.

I den första rapporten 1996 menade gruppen att alla leasingavtal för en period för mer
än ett år skulle kunna följa förslagets redovisningsregler. I den omarbetade versionen
från år 2000 har man tänkt om beträffande undantaget för leasingavtal som omfattade
en tidsperiod mindre än ett år. Det skulle vara inkonsekvent med de grundläggande
principer för redovisning av tillgångar och skulder som uppstår med leasing.
Väsentlighet bör vara grunden för att bestämma om leasade tillgångar bör redovisas i
balansräkningen, inte tidsaspekt.
Man har definierat leasing som ett kontrakt mellan leasetagare och leasegivare där
leasetagaren ges rätten att använda ett specifikt objekt för en överenskommen period
mot en specifik summa pengar. Gruppen anser att alla leasingavtal skulle kunna följa
samma regler, vilket innebär att man inte ser några hinder för att inbegripa
immateriella tillgångar och tjänster som leasas.

Även leasing av mark och byggnader skulle enligt förslaget redovisas som en tillgång
och skuld i balansräkningen.

85 McGregor, Warren, Accounting for Leases: a new Approach (1996), s 9-12
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Principerna man arbetar utifrån definierar en tillgång som en resurs eller rättighet ur
vilken man förväntar framtida ekonomisk nytta. Förslaget innebär att man måste
bestämma principer för att värdera tillgångar och skulder som leasetagaren ska
identifiera under leasing.

Tillgångsdefinitionen omfattar de tre kriterierna: inträffad händelse, kontroll och att
man kan förvänta sig en framtida ekonomisk nytta. Kontrollen är begränsad vid
leasing, eftersom användningen regleras av leasegivaren till skillnad om man äger
tillgången och är fri att använda den som man vill. Gruppen anser ändå att rättigheten
att använda leasingobjektet är en källa till framtida ekonomisk nytta och därmed ska
objektet klassificeras som en tillgång. Man ser alltså till ägandeskapet av rättighet och
kontroll över det leasade objektets framtida nytta snarare än till ägandeskap av
underliggande fysisk egendom. Praktiskt blir den generella effekten av förslaget att
den del som företaget ska ta upp som tillgång och skuld i balansräkningen endast
uppgår till marknadsvärdet av de rättigheter och skyldigheter som överförs genom
leasingavtalet. Om man t ex leasar ett objekt för tre år och har option på ytterligare
två år uppstår frågan om nuvärdet ska tas upp för tre eller fem år. G4+1-gruppens
förslag skulle innebära att man tar upp nuvärdet för tre år och upplyser om att man
har option på ytterligare två år. Optionen betraktas som ett ”executory contract” och
tas inte upp till något värde. Alternativet är att man tar upp det till fem år med rätt att
bryta kontraktet efter tre år och justera. Båda alternativen ger samma ekonomiska
effekt.

G4+1-gruppen anser att förslaget skulle förbättra den finansiella rapporteringen. De
skillnader i företagens struktur som uppstår p g a olikheter vid rapportering av leasing
och tolkning av den finansiella positionen vid tillgångs- och skuldbaserade nyckeltal
skulle t ex utjämnas. Innebörden av det blir att jämförelsen mellan företag vid
finansiell utvärdering underlättas. Det skulle också reducera kostnaderna för
intressenterna på kapitalmarknaden eftersom de nödvändiga beräkningarna bara
skulle behövas göras en gång av företaget istället för att olika analytiker skulle
behöva förbereda sina egna beräkningar.

Den främsta fördelen med förslaget anser vi vara förbättringen i jämförbarhets-
kriteriet. Detta återkommer vi till i utvärderingen av förslaget i följande avsnitt.

7.1 Värdering av G4+1-gruppens förslag

Betydelsen av om leasing redovisas i balansräkningen eller endast anges i not har
kanske inte så stor betydelse för en medveten läsare av årsredovisningar. Av större
betydelse är att underlätta jämförbarheten mellan olika företag i sin helhet. Om man
tillåter både operationell och finansiell leasing krävs arbete, att utifrån en
årsredovisning utröna skillnaden i nyckeltal som ju trots allt uppges beräknade på de
skulder som är upptagna i balansräkningen och därför inte är påverkade av den
operationella leasingen som är angiven i noterna.

Vid ett resonemang med hjälp av ramverkets kvalitativa egenskaper kan man hitta fler
fördelar än nackdelar med att redovisa operationell leasing i balansräkningen än att
endast lämna informationen i not. Fördelarna med informationen bör vara större än
kostnaden för att ta fram informationen. Ur företagens synpunkt sett kan det knappast
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medföra någon större merkostnad att redovisa både operationell och finansiell leasing
i balansräkningen. I dag redovisas finansiell leasing först som operationell i det
juridiska företaget, detta är tillåtet enligt punkt 60 i RR 6:99. Anledningen är att
skattemässigt är avskrivning för hyra för lös egendom avdragsgillt86. Ingår den
juridiska personen i en koncern måste leasingavtalen omräknas och redovisas som
finansiella i koncernredovisningen. Detta är en process där företaget kan behöva hjälp
vilket medför ökade konsultkostnader.
För normgivare gäller att före ett beslut fattas att försäkra sig före man utvecklar en
rekommendation, i detta fall G4+1-gruppens förslag, att detta inte leder till kostnader
för många och fördelar för ett litet fåtal87. Ur intressenternas perspektiv bör det vara
av intresse att företagen redovisar leasing på samma sätt eftersom det blir billigare om
finansanalytikerna inte som idag behöver göra individuella omräkningar för att
inkludera operationell leasing utan all information finns i nyckeltalen som presenteras
i årsredovisningar88.
Relevansen i att redovisa all leasing i balansräkningen är kanske inte helt övertygande
eftersom vissa undersökningar visar på att skillnaderna på att redovisa i balans-
räkningen eller endast uppge informationen i not inte nämnvärt påverkar besluts-
fattare. Andra undersökningar har dock kommit fram till att det har betydelse.89

Tillförlitligheten skulle förmodligen kunna sägas öka om all leasing redovisades i
balansräkningen eftersom då skulle inte faktisk finansiell leasing kunna redovisas
som operationell och hållas utanför balansräkningen. Detta är relevant för de grupper
där man möjligen inte är lika medveten eller erfaren som de individer som ingick i
den ovan refererade undersökningen när det gäller att räkna med leasing i not-
informationen när man analyserar företagens finansiella ställning.

Jämförbarheten mellan företagen skulle förbättras i den meningen att all leasing
skulle redovisas på samma sätt. Idag är företagen i hög grad globaliserade och det är
viktigt att vi får en harmonisering av regler mellan länderna för att alla externa
intressenter ska få information som är baserat på samma grunder.

Väsentligheten är en annan viktig egenskap, för att det ska vara av intresse ska det
påverka och medföra en skillnad. Om förslaget kommer att medföra en väsentlig
skillnad ska vi försöka få svar på i analysen som vi redogör för i ett senare kapitel.

Enligt remissvaret från FAR till IASC, beträffande G4+1-förslaget, är man i många
delar överens med gruppen. I sitt svar uppger man att initiativet är välkommet
eftersom den nuvarande rekommendationen, där man skiljer på operationell och
finansiell leasing, inte fungerar tillfredsställande. FAR uppger dock att de är
bekymrade över några fundamentala delar i förslaget och påstår att om förslaget
infördes idag skulle leasingredovisning vara lika problematiskt som idag. De menar
att det kommer att vara relativt lätt att även i framtiden konstruera leasingavtal så att
en leasetagare kan rapportera obetydliga summor i sin balansräkning. Detta även om

86 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter & Silferberg, Christer, Inkomstskatt (1999) s
262
87 van Breda, Mickael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 133
88 IASC, G4+1 Position paper: Leases: Implementation of a new approach (2000), s 6
89 Wilkins, T. & Zimmer, I., The Effect of Leasing and Different Methods of Accounting for Leases on
Credit Evaluations, The Accounting Review, 4/83



Leasingredovisning i förändring

32

den ekonomiska innebörden av arrangemanget är att leasetagaren har tillförskaffat sig
betydande ägandeintressen. FAR tror istället att ett bättre resultat kan uppnås genom
att fokusera på den anskaffade tillgången istället för, att som de anser gruppen göra,
koncentrera sig på ett minimiskuldåtagande.90

90 FARs remissvar (5 juni 2000), www.far.se, (2000-04-05)
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8 Analys av årsredovisningar

8.1 Inledning

För att uppnå syftet med vårt arbete har vi valt att analysera ett antal årsredovisningar
från börsnoterade företag. Bland företagen som vi slutligen har valt att analysera är de
flesta verksamma inom IT/telekom, ett par inom transportbranschen och ett antal
företag från andra branscher. Urvalsvariabeln var operationell leasing i relation till
totala tillgångar d v s totala skulder och eget kapital. Våra ambitioner låg från början
på ungefär 10 % operationell leasing i förhållande till balansomslutningen. I det
slutliga urvalet låg företagens andel operationell leasing i förhållande till
balansomslutningen inom en räckvidd mellan 0,7 % och 256 %, genomsnittet var
27,8 % och medianen 8,3 %.

De koncerner som vi har valt att analysera i vårt arbete är följande (informationen är
hämtad från respektive företags årsredovisning för år 2000):

• Allgon – IT–företag som är verksam inom utveckling, marknadsföring och
produktion av radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni
och datakommunikation.

• Atlas Copco – Globalt industriföretag.

• Atle - Tjänsteföretag med uppgift att skapa tilläggsvärden i de bolag där man
är ägare under en begränsad period.

• Cardo – Internationell verkstadskoncern med stark position på marknaderna
för portar, pumpar och tågbromssystem.

• Cell Network – Konsultföretag inom affärsutveckling och tekniska lösningar
anpassade till Internet och andra interaktiva media.

• Ericsson – Tillhandahåller kommunikationslösningar.

• Gambro – Globalt företag verksamt inom medicinsk teknik och sjukvårds-
tjänster.

• Glocalnet – Tjänsteoperatör som utvecklar och producerar kommunikations-
tjänster.

• Gorthon Lines – Sjötransportföretag som huvudsakligen fraktar skogs-
produkter.
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• Gunnebo – Globalt företag som erbjuder produkter och tjänster för fysisk
säkerhet samt elektroniska säkerhetssystem.

• Icon Medialab – Konsultföretag inom e-tjänster.
• Intentia – Konsultföretag som utvecklar och marknadsför inom en och samma

organisation lösningar för alla behov inom s k E-kollaboration.

• ITAB – Utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper
med unika och/eller marknadsledande produkter inom områdena
butiksutrustning, elektronik och plast.

• SAS – Flygtransportbolag med verksamhet mellan samt till och från de
skandinaviska länderna.

• Scandic Hotels – Hotelloperatör

• Sigma – Konsultföretag inom e-tjänster.

• TeleTrade – Erbjuder elektroniskt distribuerade tjänster inom det finansiella
området.

• TietoEnator – Leverantör av IT-tjänster och specialisering på utveckling och
hantering av kundernas affärsverksamhet i den digitala ekonomin.

• TurnIT – IT-företag vars affärsidé är att förvärva och förädla onoterade IT-
bolag.

8.1.1 Andelen operationell leasing

För att illustrera i vilken utsträckning de olika företagen finansierar sina materiella
anläggningstillgångar med operationell leasing presenterar vi även en samman-
ställning som visar andelen operationell leasing i förhållande till de totala materiella
anläggningstillgångarna. Diagram 1 följande sida.

8.2 Kvantitativ analys

Genom en kvantitativ undersökning vill vi analysera vilka ekonomiska konsekvenser
G4+1-gruppens förslag kan få i företagen.
Eftersom företagen använder sig av olika sätt i sina nyckeltalsberäkningar och vi
behövt göra egna beräkningar med hänsyn till G4+1-gruppens förslag, har vi valt att
använda oss av finansanalytikernas nyckeltaldefinitioner91 och tillämpat dessa på
siffror som lämnats i företagens årsredovisningar. I följande avsnitt beskriver vi de
nyckeltalsformler som vi tillämpar i vår kvantitativa analys.

91 Finansanalytikernas rekommendationer 2000



Leasingredovisning i förändring

35

Operationell leasing i % av redovisade materiella anläggnings-
tillgångar
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Diagram 1. Källa: egna beräkningar på uppgifter från respektive företags
årsredovisning år 2000.

8.2.1 Finansiella mått

Soliditeten beräknas genom att dividera eget kapital inklusive minoritet med
företagets totala kapital. För att jämföra resultatet med effekten som följer av G4+1-
förslaget adderar vi det totala kapitalet med summan av årets samt framtida
förväntade avgifter för operationell leasing och räknar om soliditeten.

Soliditet utan op. leasing = Eget kapital + minoritet
Balansomslutningen

Soliditet med op. leasing = Eget kapital + minoritet_________
balansomslutningen + operationell leasing
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I beräkningen av skuldsättningsgraden divideras räntebärande skulder med eget
kapital inklusive minoritet. Skuldsättningsgraden räknar vi på samma sätt om, genom
att öka räntebärande skulder med operationell leasing.

Skuldsättningsgrad (S/E) utan op. leasing = Räntebärande skulder__
Eget kapital + minoritet

Skuldsättningsgrad (S/E) med op. leasing = Räntebärande skulder + op. leasing
Eget kapital + minoritet

8.2.2 Avkastningstal

Räntabiliteten på sysselsatt kapital beräknas genom att summan av finansnetto och
finansiella kostnader divideras med genomsnittligt sysselsatt kapital. Åter igen för att
jämföra med effekten av G4+1 förslaget, lägger vi till genomsnittlig operationell
leasing (operationell leasing 1999 plus operationell leasing 2000 dividerad med 2) till
genomsnittligt sysselsatt kapital.

RSYSS utan op. leasing = Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader
genomsnittligt sysselsatt kapital

RSYSS med op. leasing = Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader______
genomsnittligt sysselsatt kapital + genomsnittlig op.leasing

8.2.3 Räntabilitetssamband

Slutligen undersöker vi vilka konsekvenser förändringar i ovan beskrivna nyckeltal
har på företagens räntabilitet på eget kapital. Sambandet illustreras genom att använda
sig av den s k hävstångsformeln. Den genomsnittliga låneräntan för respektive
företag, beräknas genom att räntekostnaderna divideras med räntebärande skulder. I
våra beräkningar räknar vi med samma genomsnittliga låneränta i bägge fallen. Detta
innebär att vi troligen räknar med något för låg ränta på leasingskulden, eftersom
räntan på denna i verkligheten brukar vara högre än den genomsnittliga låneräntan.
En effekt av detta är att förändringarna i räntabiliteten på eget kapital inte överdrivs
utan istället är något mindre än i verkligheten. Anledningen till att vi använder oss av
företagens individuella räntesatser är att det visar på den risk som förknippas med
respektive företag.

RE utan op. leasing = (1-t) [RSYSS + S/E(RSYSS – i)]

RE med op. leasing = (1-t) [RSYSS med op. leasing + S/E med op. leasing(RSYSS med op. leasing – i)]

Där
RE = räntabilitet på eget kapitel
RSYSS = räntabilitet på sysselsatt kapital
S/E = skuldsättningsgrad
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t = bolagsskattesatsen ( vi räknar med 30 %)
i = genomsnittlig belåningsränta (räntekostnader i procent av ränte-

bärande skulder)

8.3 Sammanfattning av analys

För att sammanfatta vår analys av nyckeltalen ska vi här redogöra för det vi kommit
fram till.

Effekten av förslaget för företagen som helhet har visat sig påverka nyckeltalen i
större eller mindre utsträckning.

Skuldsättningsgrad
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Diagram 2. Källa: egna beräkningar på uppgifter från respektive företags
årsredovisning år 2000.

Skuldsättningsgraden (Diagram 2) ökar när den operationella leasingen läggs till
skulderna och soliditeten (Diagram 3) minskar, vilket är naturligt. I vissa av företagen
blir skillnaden i soliditeten, mellan dagens sätt att redovisa för leasing och enligt
G4+1-förslaget, inte mer än några procentenheter medan avvikelsen i andra företag är
mer uppenbar. Förändringarna i skuldsättningsgraden är mer påtagliga, vid beräkning
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enligt dagens redovisningsrekommendation och det framtida förslaget, och påvisar
stora skillnader.
Soliditeten och skuldsättningsgraden visar företagets finansiella styrka respektive
finansiella risk92. Enligt de kvalitativa egenskaperna i referensramarna, som vi
återgav i tidigare kapitel, innebär väsentlighet att informationen medför en skillnad på
resultatet. Informationen ska även påverka beslutsfattare i deras handlande inför ett
beslut. En liten avvikelse i dessa mått skulle kunna vara väsentlig vid en jämförelse
med liknande företag och därför påverka en investerare till att avstå från en
investering i ett företag med en lägre soliditet. Exempelvis en kreditgivares beslut om
vilken storlek på lån han är beredd att bevilja. Hur stor skillnaden ska vara för att
påverka beslutsfattare beror dels på beslutsfattarens riskbenägenhet dels på
beslutssituationen.
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Diagram 3. Källa: egna beräkningar på uppgifter från respektive företags års-
redovisning år 2000.

Räntabiliteten på sysselsatt kapital (Diagram 4) visar avkastningen på aktieägares och
långivares kapital. I våra beräkningar visade sig nyckeltalet minska för samtliga

92 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (1998), s 274
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företag vilket är naturligt då den operationella leasingen läggs till nämnaren för att
visa effekten av G4+1-gruppens förslag. Måttet visar verksamhetens lönsamhet vilket
innebär att även små avvikelser kan vara av betydelse.
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Diagram 4. Källa: egna beräkningar på uppgifter från respektive företags
årsredovisningar 1999 och 2000.

Räntabiliteten på eget kapital (Diagram 5) visar hur företagen förvaltar aktieägares
kapital och visar lönsamheten i företagen totalt sett93. Detta mått är därför av intresse
för alla nuvarande och potentiella aktieägare. Måttet belyser bl a skuldsättnings-
gradens och räntabilitetens på sysselsatt kapital betydelse94. I de fall där
förändringarna i räntabiliteten på sysselsatt kapital, före och efter det att operationell
leasing inkluderats, var som störst visade sig detta också i räntabilitet på eget kapital.
Att förändringarna i räntabilitet på eget kapital inte blev större förklaras av att
företagens ökade skuldsättningsgrad förmått motverka effekten av den lägre
räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet. Skuldsättningsgradens hävstångseffekt på
räntabiliteten på eget kapital avslöjas i sin helhet när påverkan av företagens över

93 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (1998), s 284
94 Finansanalytikernas rekommendationer 2000, s 35
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åren varierande resultat analyseras över ett längre tidsperspektiv. Vi har dock inte haft
sådana ambitioner i denna rapport och därför har förändringarna i räntabiliteten på det
egna kapitalet inte varit så övertygande.
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Diagram 5. Källa: egna beräkningar på uppgifter från respektive företags års-
redovisningar 2000.

Att bedöma väsentligheten i de förändringar i nyckeltalen beskrivna ovan som de
skilda beräkningssätten ger upphov till är svår att bedöma. I vissa fall är det endast
någon procent som skiljer och i andra är det mer uppenbart att förslaget orsakar stora
skillnader. Som tidigare nämnts är beslutsfattare individer och har olika användnings-
områden och olika riskbenägenhet.

Med hjälp av ett par exempel ska vi nu visa hur den finansiella hävstången påverkar
räntabiliteten på eget kapital även i vår tidsbegränsade analys. I fallet Gorthon Lines
leder aktiveringen av operationell leasing till att räntabiliteten på sysselsatt kapital
sjunker från 8,5 % till 4 % och skulsättningsgraden ökar från 0,31 till 1.42 ggr.
Eftersom räntabiliteten på sysselsatt kapital sjunker under belåningsräntan drabbas
räntabiliteten på eget kapital kraftfullt och sjunker från +5,2 % till –5,8 % efter att
operationell leasing aktiverats i balansräkningen.
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Ett annat exempel är hotelloperatören Scandic Hotels. Trots att räntabiliteten på
sysselsatt kapital sjunker från 21.2 % till 14 % medför ökningen i skuldsättnings-
graden, från 0,41 till 5,6 ggr, att räntabiliteten på eget kapital ökar från 19 % till 45
%. Förklaringen till denna paradoxala förändring ligger i att räntabiliteten på
sysselsatt kapital fortfarande är betydligt högre än skuldräntan. Hävstångseffekten av
den ökade skuldsättningsgraden är därför positiv i detta fall.

8.3.1 Företagen och upplysningsplikten

I punkt 28, RR 6:9995 ges instruktioner för hur företagen bör uppfylla de
informationskrav som ställs på börsnoterade företag med operationell leasing. Enligt
gällande regler skall den sammanlagda summan av framtida minimileaseavgifter som
förfaller inom ett år, mellan ett och fem år och efter fem år (punkt 28 a) anges i not.

I vår analys har vi stött på vissa svårigheter att finna fullständiga uppgifter i en del
företags årsredovisningar. Ett av problemen har varit att spåra belopp som avser
operationell leasing i koncernernas årsbokslut. Detta problem är också en orsak till att
antalet transportföretag i vår analys blivit färre än vi tänkt oss då två rederier,
Brostöms96 och Concordia97, inte lämnat någon information beträffande leasing i
koncernredovisningen. Även i årsredovisningen från IT-företaget Frango saknas
information om koncernens leasingåtaganden98.

Gorthon Lines har i not 15 upplyst om under året betalda och framtida operationella
leasingavgifter avseende kontorslokaler. Det totala beloppet ligger på ca 4 MSEK. I
not 14 (koppling till post i balans- eller resultaträkning saknas) upplyser man om att
hyror avseende långfristiga tidsbefraktningsavtal kostnadsförts med 64,4 MSEK samt
om löptiden på dessa avtal. Innebörden i dessa avtal som benämns ”bareboat charter”
gör att vi anser att detta är en form av operationell leasing. Med hjälp av dessa
upplysningar har vi beräknat leasingavgiften för de olika löptiderna. I Gunnebos
årsredovisning saknar ”Upplysningen om operationell leasing” koppling till post i
balans- eller resultaträkning. I TeleTrades årsredovisning lämnas ingen uppgift om
leasing men under rubriken ”Övriga tilläggsupplysningar, Bokförda och verkliga
värden på poster i och utanför balansräkningen” finns information om att i Grupp B
(förklaring saknas) finns en post utanför balansräkningen som uppgår till 62 408 tkr.
Vi har antagit att detta rör sig om operationell leasing.

I Scandics årsredovisning uppgavs i not att de följde Redovisningsrådets rekom-
mendation om leasing och tillämpar övergångsreglerna99. Dessa tillåter företagen att
bibehålla tidigare redovisningsmetod, därför kan Scandic fortsätta att redovisa
finansiella leasingavtal som ingåtts före juni 1997 som operationella. Kritiken mot
informationen i detta fall är att notens nummer inte gick att återfinna i
resultaträkningen och att i noten uppgav man endast årets leasingavgifter för de hyrda

95 FARs samlingsvolym 2001
96 Upplysning lämnas om att all leasing i moderbolaget är operationell men uppgift om klassificering i
koncernen saknas. Årsredovisning 2000, www.brostroms.se, (2001-05-16)
97 Årsredovisning 2000, www.concordia-martime.se, (2001-05-16)
98 Årsredovisning 2000, Frango
99 FARs samlingsvolym 2001, RR 6:99, punkt 62
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fastigheterna, trots att man angav en genomsnittlig löptid på åtta år. Det innebär att vi
har fått anta att leasingavgiften är densamma i åtta år.
Scandic hyr sina fastigheter av ett företag utanför koncernen. Tillsammans med de
långa löptiderna på hyresavtalen medför det att förändringarna i vissa nyckeltal blir
avsevärt mycket större än för övriga företag i analysen.

Det har även tidigare uppmärksammats att många användare inte är tillfredsställda
med den information som företagen presenterar avseende operationell leasing100. Då
syftet med noter är att förtydliga och komplettera informationen till räkenskaperna
bör den vara tydlig och det ska vara lätt för användaren att rekonstruera beräkningar
av t ex nyckeltal. En av de största nackdelarna med upplysningar i noter är dock att de
ofta utformas på ett svårbegripligt sätt som gör att informationen istället förbises101.

100 Schroeder & Clark, Accounting Theory (1998), s 586
101 van Breda, Michael, Hendriksen, Eldon, Accounting Theory (1992), s 874
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9 Slutsatser

Vi har tidigare uppgett att företagen har incitament att dölja sin finansiella leasing
eftersom negativ effekt på nyckeltal kan uppstå, detta då man ökar sin skuld i
balansräkningen. Enligt forskning som utförts på detta område och som vi redogjort
för tidigare i denna rapport finner vi inga entydiga bevis på att företagen skulle mörka
sin finansiella leasing. Vid genomförande av vår analys har vi dock bearbetat ett
flertal årsredovisningar och funnit att den större parten leasing redovisas som
operationell. Vi kan endast spekulera i enskilda fall om de ekonomiska riskerna och
fördelarna väsentligt ligger hos leasetagaren. Detta avstår vi ifrån men vill dock
påpeka att RR 6:99 ger företagen många möjligheter att redovisa leasing som
operationell. Riktlinjerna för klassificeringen gör det lätt för företagen att konstruera
avtal så det passar deras syfte och övergångsreglerna medger att finansiella
leasingavtal som ingåtts före 1997 får redovisas som operationella.

I vår utvärdering av G4+1-förslagets effekt på informationen vid redovisning av
leasing skulle förslaget medföra många förbättringar av de kvalitativa egenskaperna.
Detta är en viktig del i övervägandet om en ny rekommendation då ett av
redovisningens främsta syfte är att tillhandahålla information till externa intressenter.
Jämförbarheten skulle förbättras vilket är av stor vikt i dagens globala samhälle.
Jämförbarhetskriteriet ökar om samtliga företag hade redovisat på samma sätt, i
arbetet med analysen har vi upptäckt att det finns svårigheter förknippade med att
göra en riktig bedömning av företagens operationella leasing. Det är heller inte alltid
möjligt, även om företagen själva redogjort för hur de beräknar nyckeltalen, att
rekonstruera dem. Ytterligare en aspekt är att utifrån ”cost-benefit” skulle företagens
kostnader minska. I en koncern där samtliga juridiska personer använder sig av
möjligheten att redovisa finansiell leasing som operationell måste avtalen räknas om i
koncernredovisningen vilket medför kostnader.

Vid arbetet med analysen uppstod en del problem när vi skulle rekonstruera nyckeltal
och beräkna den operationella leasingen. Då alla företag inte följer RR 6:99 riktlinjer
med att exempelvis uppge löptid och ange leasingavgifter för de antal år företaget
leasar objektet anser vi att upplysningsplikten skulle förbättras om operationell
leasing aktiveras i balansräkningen. Det skulle förbättra möjligheten för den enskilde
användaren att jämföra företagen och avgöra väsentligheten i informationen utan att
kompromissa och gissa sig till information som inte är uppgiven i årsredovisningar.
Vi menar att även om informationen uppges i not är det inte att jämställa med att
företagen aktiverat även operationell leasing p g a de svårigheter som finns med att
läsa årsredovisningar.

Analysen visar att skillnad uppstår i nyckeltalen om man aktiverar den operationella
leasingen i balansräkningen. Vår åsikt är att G4+1-förslaget skulle underlätta för
användare av den externa redovisningsinformationen att göra en korrekt bedömning
av företagens finansiella ställning. Som en följd av detta skulle jämförbarheten mellan
företagen öka.
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9.1 Förslag på framtida forskning

Om G4+1-gruppens förslag till ny redovisningsprincip för leasing träder i kraft som
redovisningsrekommendation i Sverige öppnar sig ett antal intressanta forsknings-
frågor. T ex:

• Kommer redovisningsrekommendationen att ha någon inverkan på i vilken
omfattning företagen använder sig av leasing som finansieringsform eller har
andra faktorer en större betydelse?

• Kommer de ekonomiska effekterna av den ändrade redovisningsprincipen att
påverka finansmarknadens värdering av företagen i form av förändringar i
aktiekurser eller kreditvärdighet?

• Vilka effekter skulle en förändring av skatterätten så att även juridiska personer
skulle behöva aktivera sina leasingobjekt i balansräkningen få för företagen?
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Bilagor

Exempel på beräkning
Företag: SAS

• 
Soliditet utan op. leasing = Eget kapital + minoritet / balansomslutningen

Andel EK= 19537+131 / 49327 = 39,9 %

Soliditet med op. leasing = Eget kapital + minoritet / balansomslutningen +
operationell leasing

Andel EK= 19537+131 / 49327+22196 = 27,5 %

• 
Skuldsättningsgrad (S/E) utan op. leasing = Räntebärande skulder / Eget kapital +
minoriet

S/E = 16147 / 19668=0,82 ggr

Skuldsättningsgrad (S/E) med op. leasing = Räntebärande skulder + operationell
leasing / Eget kapital + minoritet

S/E = 16147 + 22196 / 19668=1,95 ggr

• 
RSYSS utan op. leasing = Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader /
genomsnittligt sysselsatt kapital

RSYSS=2773 + 798 / 33128 = 10,8 %

RSYSS med op. leasing = Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader /
genomsnittligt sysselsatt kapital + genomsnittligt operationell leasing

RSYSS= 2773 + 798 / 33128 + (22196 + 18858/2)= 6,7 %

• 
RE utan op. leasing = (1-t) [RSYSS + S/E(RSYSS – i)]

RE= (1-0,3) [10,78 + 0,82(10,78 – 4,94)] = 10,9 %

RE med op. leasing= (1-t) [RSYSS med op. leasing + S/Emed op. leasing(RSYSS med op. leasing – i)]

RE= (1-0,3) [6,66 + 1,95(6,66 – 4,94)] = 7,01 %


