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IFRS i Fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade företag som följer IFRS 
vid upprättande av finansiella rapporter. Detta nyhetsbrev baseras på standarder och 
tolkningar som publicerats av IASB (International Accounting Standards Board). 

Delårsrapporten januari-mars (Q1) 2019 är den första finansiella rapporten där IFRS 16 
Leasingavtal ska tillämpas (för företag med kalenderår). 

Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas IAS 34 Delårsrapportering, vilken bland 
annat anger att företag ska lämna ett uttalande om att samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. Om dessa principer eller metoder har ändrats, så ska ändringens 
karaktär och effekt beskrivas i delårsrapporten.

Syftet med detta nummer av IFRS i Fokus är att du ska få en överblick över de 
upplysningar som ska lämnas och därmed den påverkan som IFRS 16 kan komma att få 
på utformningen av delårsrapporten. Utgångspunkten för nyhetsbrevet är upplysningar 
ur leasetagarens perspektiv. För leasegivare innebär IFRS 16 inga väsentliga 
förändringar (nya regler för sale-and leaseback-transaktioner kan dock påverka).

Inledningsvis ger vi en kort beskrivning av standarden IFRS 16 Leasingavtal (ur 
leasetagarens perspektiv). Därefter beskriver vi hur IFRS 16 kan komma att påverka 
delårsrapporten samt ger exempel på upplysningar och bryggor till delårsrapporten. 
För mer detaljerad information kring IFRS 16 hänvisar vi till vår tidigare upplaga av IFRS i 
Fokus från mars 2016.

Inledning



4

Kort beskrivning av standarden
IFRS 16 Leasingavtal ersätter den tidigare 
leasingstandarden IAS 17 från och med 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2019 eller senare. 

IFRS 16 bygger på en ny ansats för 
leasetagaren som i stort sett innebär att 
alla leasingavtal ska redovisas i rapporten 
över finansiell ställning. Undantag finns 
för leasingavtal som uppgår till låga 
värden (mindre än 5 000 USD) respektive 
leasingavtal med kortare löptid än 
12 månader inklusive beaktandet av 
eventuella förläggningsklausuler. 

Nyttjanderätten (leasingtillgången) och 
skulden värderas initialt till nuvärdet 
av framtida leasingbetalningar. 
Nyttjanderätten inkluderar även direkta 
kostnader hänförliga till tecknandet 
av leasingavtalet. I resultaträkningen 
redovisas avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar på nyttjanderätten samt 
räntekostnader. 

Leasegivarens redovisning är i allt 
väsentligt oförändrad gentemot tidigare. 
Dock bör noteras att reglerna för avtal 
om vidareuthyrning (”sublease”) och sale-

and-leaeseback-transaktioner förändrats, 
vilket kan få effekt även för leasegivaren.

IFRS 16 innebär även utökade 
upplysningskrav jämfört med tidigare 
leasingstandard.

Påverkan delårsrapporten Q1 
2019
Delårsrapporten Q1 2019 är den första 
finansiella rapporten där IFRS 16 ska 
tillämpas (för företag med kalenderår). 
När redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder har ändrats ska en 
beskrivning av ändringens karaktär och 
effekt lämnas enligt IAS 34.

Vid utformningen av upplysningarna 
i delårsrapporten behöver företaget 
beakta hur väsentlig effekt införandet 
av IFRS 16 har haft för företaget, vilken 
information som företaget lämnat i 
tidigare finansiella rapporter, vilken 
övergångsmetod som företaget valt 
att tillämpa samt övriga förhållanden 
som kan vara viktigt för en användare 
att förstå. Tänk på att utgå från och 
beskriv detta utifrån företagets specifika 
situation. 

Följande information bör presenteras 
med vederbörlig hänsyn till materialitet:

 • Att företaget från och med 1 januari 
2019 tillämpar IFRS 16.

 • Beskrivning av hur IFRS 16-projektet har 
genomförts inom företaget samt av de 
skillnader som identifierats.

 • En beskrivning av ändringens 
karaktär, det vill säga de nya 
redovisningsprinciperna enligt IFRS 16. 
 
Om de nya redovisningsprinciperna 
redan har lämnats i årsredovisningen 
2018 är det tillräckligt med en 
hänvisning till den. I annat fall bör de 
nya redovisningsprinciperna inkluderas 
i varje delårsrapport under 2019 om 
IFRS 16 inneburit förändringar (vilket är 
fallet för samtliga företag som tidigare 
har redovisat leasingavtal).

 • Avsnittet som behandlar uppskattningar 
och bedömningar ska kompletteras 
med eventuella uppskattningar och 
bedömningar som skett vid övergången 
till IFRS 16. Exempel på detta kan 
vara fastställande av leasingperioder, 
kriterier för att bedöma vilka avtal som 
uppfyller definitionen av ett leasingavtal 
och diskonteringsränta.

 • En beskrivning av den övergångsmetod 
som har tillämpats vid övergången till 
IFRS 16, då det finns en valmöjlighet 
att tillämpa antingen den retroaktiva 
metoden eller den förenklade metoden 
(modifierad retroaktiv ansats). Av 
beskrivningen bör det framgå vad 
den valda metoden innebär samt 
en beskrivning av de ”praktiska 
lättnadsregler” som företaget valt att 
tillämpa i samband med övergången.

 • Upplysning om de effekter som IFRS 
16 har fått på företagets tillgångar, 
skulder och eget kapital, det vill säga en 
”brygga” som visar öppningsbalansen 
enligt IFRS 16. Upplysningar kan dock 
lämnas i textform om så önskas.  
 
Vilken övergångsmetod företaget valt 
påverkar ”bryggans” utformning (se 
nästa sida.) 

IFRS 16 Leasingavtal
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 • Vid den retroaktiva metoden räknas 
jämförelsesiffror för 2018 om och den 
ackumulerade effekten av att tillämpa 
IFRS 16 retroaktivt redovisas per 1 
januari 2018. Resultaträkningen för 
2018 räknas om enligt nya principer. En 
”brygga” som visar övergångseffekter 
presenteras. Poster som påverkas ska 
framgå av ”bryggan” och de justeringar 
som sker mellan tidigare och nya 
redovisningsprinciper ska beskrivas. 
Exempel på ”brygga” finns i slutet på 
detta nyhetsbrev. 
 
Om övergången till IFRS 16 även har 
inneburit väsentliga effekter i resultat 
per aktie, kassaflöden samt tillhörande 
nyckeltal bör även detta förklaras i 
”brygga” eller text. 
 
Notera att om företaget redan i 
årsredovisningen 2018 har lämnat 
information om omräknade 
jämförelsesiffror för 2018 samt ”brygga” 
som visar övergångseffekter för 
respektive kvartal så är det tillräckligt 
med en hänvisning till årsredovisningen.

 •  Vid den förenklade metoden 
redovisas jämförelsesiffrorna för 
2018 enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper. Effekter vid 
övergången till IFRS 16 redovisas per 1 
januari 2019. 
 
En ”brygga” som visar övergångseffekter 
presenteras. Poster som påverkas ska 
framgå av ”bryggan” och de justeringar 
som sker mellan tidigare och nya 
redovisningsprinciper ska beskrivas. 
Exempel på ”brygga” finns i slutet på 
detta nyhetsbrev. 
 
Om företaget inkluderat denna 
information redan i årsredovisningen 
2018 är det tillräckligt med hänvisning 
dit. 
 
Vi rekommenderar även företag att 
lämna en detaljerad avstämning 
mellan tidigare lämnad information 
om framtida minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal enligt IAS 
17 (per 31 december 2018) och den 
framräknade leasingskulden enligt 

IFRS 16 (per 1 januari 2019). Lämpligen 
lämnas även upplysning om den vägda 
genomsnittliga marginella låneränta 
som använts vid diskonteringen. 
Om ovan upplysning lämnades i 
årsredovisningen 2018 är det lämpligt 
att istället hänvisa dit. 
 
Det är dock formellt krav på 
ovanstående upplysning om 
avstämning mellan IAS 17 och IFRS 
16 först i årsredovisningen 2019, men 
avstämningen ger en bra förklaring till 
leasingskuldens storlek jämfört med 
de leasingåtaganden som företaget 
tidigare upplyst om. Detta är av 
särskild betydelse för företag som haft 
väsentliga effekter vid övergången. 
 
Om inte övergången till IFRS 16 har 
inneburit några väsentliga effekter 
bör detta anges för att tydliggöra 
avsaknaden av upplysningar. 

Klassificering av 
nyttjanderättstillgången 
Enligt IFRS 16 får nyttjanderättstillgången 
redovisas endera separat i rapport över 
finansiell ställning alternativt inkluderas 
i samma post som den post där de 
motsvarande underliggande tillgångarna 
skulle ha redovisats om de ägdes 
(undantag för nyttjanderättstillgång som 
klassificeras som förvaltningsfastighet). 
Motsvarande gäller för leasingskulden, 
det vill säga leasingskulden redovisas 
endera separat i rapport över finansiell 
ställning eller inkluderas i annan 
skuldpost.

I årsredovisningen ska företag, som väljer 
att inte redovisa nyttjanderättstillgångar 
och/eller leasingskulder separat, 
upplysa om dess redovisade värde 
i not. Motsvarande krav finns inte i 
delårsrapporterna. Vi rekommenderar 
dock att företag med väsentliga 
nyttjanderättstillgångar samt 
leasingskulder, och som inte redovisas 
separat, lämnar upplysning om dess 
storlek även i kvartalsrapporterna. 
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Nedskrivningsprövning
Vi vill även uppmärksamma att det 
är hög tid att förbereda och anpassa 
nedskrivningsmodellerna inför Q1. 
Den nyttjanderättstillgång som 
redovisas i rapport över finansiell 
ställning är nämligen föremål för 
nedskrivningsprövning enligt IAS 36 
Nedskrivningar (vissa undantag finns). 
Vidare kan införandet av IFRS 16 komma 
att påverka nedskrivningsprövningen av 
immateriella tillgångar med obestämbar 
livslängd, exempelvis goodwill eller 
varumärke, där nedskrivningsprövningen 
regelmässigt genomförs för respektive 
kassagenererande enhet (det vill säga på 
KGE-nivå). 

Även om införandet av IFRS 16 i 
redovisningen i sig inte ändrar ett 
företags möjlighet att generera 
kassaflöden, kan den nya standarden 
medföra en komplexitet i modellen 
för nedskrivningsprövningen och även 
utfallet av denna. Exempel på detta är 
att det fria kassaflödet ökar till följd av att 
leasingbetalningar till viss del exkluderas 
ur EBITDA samt att skulderna ökar vilket i 
sin tur kan påverka WACC.

Frågeställningar att beakta i samband 
med nedskrivningsprövning rör bland 
annat:

 • huruvida nyttjanderättstillgången ska 
prövas för nedskrivning separat eller 
ingå i nedskrivningsprövningen för 
den kassagenererande enhet till vilken 
nyttjanderättstillgången hör;

 • hur leasingskulderna behandlas 
vid fastställande av redovisat värde 
respektive återvinningsvärde;

 • vilka kassaflöden avseende 
leasingavtalet som ska ingå och under 
vilken period, och

 • fastställande av diskonteringsränta.

Alternativa nyckeltal (APM)
Vi vill dessutom påminna om ESMA:s 
riktlinjer för alternativa nyckeltal (så 
kallade ”APM”). 

Redovisning av nyttjanderättstillgångar 
och leasingskulder i rapporten över 
finansiell ställning liksom räntekostnader 
och avskrivningar i resultaträkningen 
kommer att påverka nyckeltalen i mer 
eller mindre omfattning. Om företaget till 

följd av IFRS 16 (eller av annan anledning) 
ändrar definitionen, adderar eller tar 
bort ett APM föranleder detta särskilda 
upplysningar.

Exempelvis: Ett företag har valt att 
tillämpa den förenklade metoden vid 
övergången till IFRS 16. I syfte att få 
jämförbarhet mellan kvartalen har 
vi förstått att vissa företag vill visa 
hur Q1 2019 hade sett ut om IAS 
17 fortfarande hade tillämpats. De 
resultatmått eller andra mått/nyckeltal 
som företaget räknar fram utgör APM 
och särskilda upplysningar ska lämnas. 
Sådana omräkningar bör tillämpas med 
försiktighet. 

För mer detaljerad information kring 
APM hänvisar vi till ESMA Guidelines on 
Alternative Performance Measures. 
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Exempel upplysningar retroaktiv metod

Effekter på Periodens resultat, Resultat per aktie och Nyckeltal

Effekt på Periodens resultat Ref 2018-01-01--2018-03-31 2018-01-01--2018-12-31

Redovisat Periodens resultat

Ökning/Minskning av övriga rörelsekostnader

Ökning/Minskning av avskrivningar

Ökning/Minskning av finansiella intäkter

Ökning/Minskning av finansiella kostnader

Ökning/Minskning av skatt

Summa Ökning/Minskning av Periodens resultat

Omräknat Periodens resultat

Periodens resultat - Hänförligt till:

Redovisat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper

Moderföretagets aktieägare

Minoritetsintresse/Innehav utan bestämmande inflytande

Redovisat enligt nya tillämpade redovisningsprinciper

Moderföretagets aktieägare

Minoritetsintresse/Innehav utan bestämmande inflytande

Effekt på Resultat per aktie (kronor) Ref 2018-01-01--2018-03-31 2018-01-01--2018-12-31

Rapporterat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie efter utspädning

Rapporterat enligt nya tillämpade redovisningsprinciper

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie efter utspädning

Effekt på nyckeltal (kronor) Ref 2018-01-01--2018-03-31 2018-01-01--2018-12-31

[Nyckeltal 1]

[Nyckeltal 2]

[Nyckeltal 3]

Ref:

[Beskriv justering A]

[Beskriv justering B]

[Beskriv justering C]

Exempel delårsrapporten Q1 2019
Nedan presenteras exempel på upplysningar och bryggor till den första delårsrapporten som upprättas enligt IFRS 
16. Den information som lämnas behöver anpassas efter respektive företags situation.

Upplysningarna och bryggorna har utgångspunkt från den retroaktiva metoden respektive den förenklade 
metoden för företag som från och med 1 januari 2019 tillämpar IFRS 16. Posterna i resultaträkningen samt rapport 
över finansiell ställning anpassas för att överensstämma med företagets poster och de justeringar som görs.
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Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 1 januari 2018

Ref Redovisade balansposter 
1 januari 2018

Omräkning till IFRS 16 Omräknade balansposter 
1 januari 2018

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Nyttjanderättstillgångar

Maskiner och inventarier

Finansiella leasingfordringar

Uppskjutna skattefordringar

Summa tillgångar

Eget kapital

Balanserade vinstmedel

Långfristiga skulder

Låneskulder

Leasingskulder

Uppskjutna skatteskulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Låneskulder

Leasingskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

  

Ref:

[Beskriv justering A]

[Beskriv justering B]

[Beskriv justering C]

Motsvarande ”brygga” lämnas även per 31 mars 2018 samt 31 december 2018.
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Exempel upplysningar förenklad metod

Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 1 januari 2019

Ref Redovisade balansposter 
1 januari 2019

Omräkning till IFRS 16 Omräknade balansposter 
1 januari 2019

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Nyttjanderättstillgångar

Maskiner och inventarier

Finansiella leasingfordringar

Uppskjuten skattefordran

Summa effekt tillgångar

Eget kapital

Balanserade vinstmedel

Långfristiga skulder

Låneskulder

Leasingskulder

Uppskjutna skatteskulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Låneskulder

Leasingskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

  

Ref:

[Beskriv justering A]

[Beskriv justering B]

[Beskriv justering C]

Avstämning upplysning operationella leasingavtal (IAS 17) och redovisad leasingskuld (IFRS 16)

Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 december 2018 

Finansiella leasingskulder per 31 december 2018

Leasingavtal med kort löptid (avgår då kostnadsförs)

Leasingavtal med mindre värde (avgår då kostnadsförs)

Effekter av förlängningsoptioner

Effekter av termineringsmöjligheter

Effekter av omklassificering [till/från] leasingavtal [beskriv]

Effekter av justering av index eller andra variabla avgifter [beskriv]

Diskonteringseffekt

Redovisad leasingskuld öppningsbalansräkning 1 januari 2019

Företaget har använt en vägt genomsnittlig marginell låneränta om [x] vid fastställande av leasingskulden i öppningsbalansräkningen 
per 1 januari 2019.
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