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IFRS 16 Leases
• Öka jämförbarhet oavsett köp/leasing av tillgång
• Tillämpning från 1 januari 2019.

• IFRS 16 omfattar nästan alla leasingavtal (korta eller
immateriella avtal undantas).
• Resultateffekter uppstår men går jämnt ut över tid.

• Liknande redovisning som tillämpades tidigare för
finansiell leasing, den största skillnaden är att fler avtal
innefattas.
• Vanligt förekommande bland våra kunder är att
dotterbolag inte redovisar enligt IFRS och att man på
koncernnivå därmed behöver justera för att vara i linje
med IFRS.

Översiktlig genomgång och begrepp
•

Distinktion mellan finansiella och operationella leasingavtal försvinner för leasetagaren.

•

Leasingavgifter redovisas på ”legal bolagsnivå” i resultaträkningen, ska vändas bort och ersättas med avskrivningar och räntekostnader.

•

Räntekostnader baseras på en räntesats och beräknade leasingskulden.

•

Räntesats baseras antingen på den implicita räntan i avtalet (om möjligt att beräkna) eller den marginella låneräntan.

•

Avskrivningar baseras på nyttjandeperioden på ”nyttjanderätten” av den leasade tillgången.

•

Leasingskulden beräknas framförallt utifrån de framtida leasingavgifterna (beror på metod). Fasta avgifter inkluderas (i vissa fall även variabla avgifter), och även
restvärdesgarantier och köpoptioner etc. inkluderas.

•

I leasingskulden tas det även hänsyn till räntesatsen eftersom man diskonterar de framtida leasingbetalningar som ligger till grund för leasingskulden.
Leasingskulden amorteras över leasingperioden genom leasingbetalningarna.

•

Vid beräkning av tillgångens ”nyttjanderätt” utgår man från leasingskulden, lägger till ev. leasingavgifter som redan betalats (eller betalas på startdagen) och lägger
till direkta utgifter samt diskonterade återställningskostnader.

Effekter av IFRS 16
Före/utan IFRS 16 justering

BR
RR
Leasekostnader
(Leasebetalningar)

IFRS 16
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Tillgångens nyttjanderätt
Leasingskuld

Avskrivning

Räntekostnad

ISOLATED
60 000

50 000

Effekter av IFRS
16 på RR –
Isolerade siffror

Cost

40 000

30 000

20 000

10 000

1 (1912A)

2 (2012A)

3 (2112A)

Year
NO ADJUSTMENT

IFRS 16 INTEREST

IFRS 16 DEPRECIATION

IFRS 16 TOTAL COST

Sektorers påverkan av IFRS 16
Median ökning, skuld

Median ökning, EBITDA

98%
47%
42%
36%

41%
33%
15%
24%

Retail
Airlines
Professional services
Health Care
Källa: PwC. A study on the impact of lease capitalization. IFRS 16 The new leases standard.

Steg för att implementera IFRS 16
1
Allokera resurser,
både på bolagsnivå
och koncernnivå.

2

3

4

Utbilda resurser kring
hur (tillräcklig) data
ska hämtas in kring
leasingkontrakten.

Identifiera, samla,
sortera och spara
kontraktsinformation
på ett systematiskt
sätt .

Importera till leasingberäkningssystem om
det används.

Analys och
utdatarapporter.

- Detta steg kan även
göras i samband med
steg 3.

- Vilken nivå ska det
analyseras på?

- Övergångsmetod
- Kategorier
- Räntesatser
- Betalningar
- Kontraktslängder

- Köpoptioner
- Övriga överväganden

- Excel eller direkt till
beräkningssystem för
leasing.

5

- Vad ska analyseras?

- Hur och i vilket
system ska analysen
ske?

6
Etablera en “going
forward” process som
inkluderar ansvar och
arbetsflöden för nya,
ändrade samt
avbrutna kontrakt.

Några
utmaningar och
situationer med
IFRS 16

Övergångsmetod

Insamling av data

Ackumulerad effekt på
eget kapital efter
nyttjandperiodens slut

Vid köpoption – hantera
att nyttjandeperiod är
längre än
kontraktsperiod

Analysera effekter på BR
och RR

Övergångsmetod
• Full retroaktiv metod - Applicera IFRS 16 “som om standarden alltid tillämpats”.
- Inkludera historiska och framtida leasebetalningar för beräkning av leasingskuld och nyttjanderätt.
- Nyttja “tidigare” räntesatser.
- Räkna om jämförelsesiffror.
- Effekter uppstår i IB eget kapital för nuvarande samt tidigare år.
• Förenklad metod - inkluderar två alternativ
A)
- Inkludera endast ”framtida” lease betalningar från och med 1 januari 2019 vid beräkning av leasingskuld.
- Nyttjar räntesats per 1 januari 2019
- Nyttjanderätt (tillgång) beräknas ”som om IFRS 16 alltid tillämpats”, kan väljas avtal för avtal.
- Jämförelsesiffror räknas inte om.
- Effekt i IB eget kapital på grund av skillnad mellan tillgång och skuld.
B)
- Inkluderar endast ”framtida” lease betalningar från och med 1 januari 2019 vid beräkning av leasingskuld samt nyttjanderätt.
- Nyttjar räntesats per 1 januari 2019
- Jämförelsesiffror räknas inte om.
- Ingen effekt i IB eget kapital.

Insamling av data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Period
Company
Leasing Class
Business Unit
Accounting Type
Leasing Contract Identifier
Contract description
Reference 1
Reference 2
Commence date
Contract end date

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optional contract end date
Depreciation end date
Tax Rate
Currency
Recurrent payment
First payment
Months between payment
Relative last day in month
Index
Index month
Early Warning

• Purchase option price
• Other cost at expiration
date
• Interest rate
• Initial Payment
• Initial Cost
• Initial Income
• Initial Payment
• Initial Cost
• Initial Income

AARO Lease
Integrerat med AARO
konsolideringssystem

Journaler för inläsning i
ERP eller
konsolideringssystem
Manuell input
Import från Excel

Excel
PDF
Word

AARO rapportgenerator för separat analys

Ackumulerad effekt på eget kapital efter nyttjandperiodens slut
• Leasingperiod och nyttjandeperiod är 3 år (2019-01-01 – 2021-12-31). Vi tittar på 3 perioder: 1912, 2012 och 2112.
• Inga förändrade förutsättningar under dessa 3 år (räntesats, leasingperiod, leasingavgifter är de samma alla perioder såsom
ursprunglig per 1912).
• Inga valutakurseffekter, dotterbolaget med leasingavtal är ett svenskt bolag i en svensk koncern.
• Räntesatsen är 10 %.
• Ingen uppskjuten skatt
• Efter leasingperiodens slut lämnas objektet tillbaka till leasinggivaren.
• 50 000 SEK i årlig leasingavgift per sista december varje år.

Vid köpoption – hantera att nyttjandeperiod är längre än kontraktsperiod
• Leasingperiod är 3 år (2019-01-01 – 2021-12-31). Nyttjandeperiod är 5 år (2019-01-01 – 2023-12-31).
• Inga förändrade förutsättningar under dessa 3 år (räntesats, leasingperiod, leasingavgifter är de samma alla perioder såsom
ursprunglig per 1912).
• Inga valutakurseffekter, dotterbolaget med leasingavtal är ett svenskt bolag i en svensk koncern.
• Räntesatsen är 10 %.
• Ingen uppskjuten skatt
• Efter 3 år finns det en köpoption som bedöms att nyttjas. Köpoptionspriset är 40 000.
• 50 000 SEK i årlig leasingavgift per sista december de första 3 åren.

Analysera
effekter på
BR och RR

AARO Lease
✓ On Premise or Cloud-solution
✓ Stand-Alone product or
Fully Integrated with AARO (Consolidation)
✓ Contract Database / lease portofolio management

✓ Automatic Calculations
✓ Pre-defined checks
✓ Web-Based User Interface
✓ Security Guarantee

