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Hållpunkter

• Hyresrabatter?

• Omvärdera leasingperioden?

• Hur lång är leasingperioden?

• Övriga aktuella frågeställningar
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Ändringar i IFRS 16
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Förändringar utanför ramen för leasingavtalets ursprungliga villkor
Modifiering av leasingavtal – en översyn

Förändring i scope Ändring av
ersättning

Adderar tillgångar

Till 
standalone 

pris

Ej till 
standalone 

pris

Ta bort
tillgångar

Förkorta
leasingperiod

Förlänga
leasingperiod

Separat
leasingavtal

Inte ett separat leasingavtal
Redovisa vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft



IFRS Update 2020 5

Redovisningen beror på huruvida:

Redovisning av hyresrabatter och andra ekonomiska incitament – nuvarande IFRS 16

IFRS 16 Leasingavtal

Leasetagaren var berättigad till 
rabatten/ekonomisk lättnad (pga. avtalets 

utformning eller lag)

Rabatten/lättnaden var inte en del i det 
ursprungliga avtalet

Ändring av 
leasingavtal

Omvärdera leasingskulden med en 
ändrad diskonteringsränta och 
justera tillgången. Gäller under 
förutsättning ingen ändring i 

avtalets omfattning (leasad tillgång 
eller löptid)

Rörlig 
(negativ) 

hyra

Redovisa i resultaträkningen i 
perioden rabatten avser

Leasetagaren
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IFRS 16

• Ändringen är ej modifiering:

− Effekterna redovisas direkt i resultaträkningen som variabla avgifter (exempelvis en uppskjuten eller minskad betalning)

• Ändringen är en modifiering (antagande att ändringen av avtalet inte är ett separat leasingavtal):

• En modifiering av ett operationellt leasingavtal:

− Redovisa ändringen som ett nytt leasingavtal från ikraftträdandet av förändringen.

− Periodisera leasingavgifterna linjärt över leasingperioden, alternativt på annat systematiskt sätt om detta kan motiveras. 

• En modifiering av ett finansiellt leasingavtal (antagande att ändringen av avtalet inte är ett separat leasingavtal):

− Om ändringen leder till klassificering som operationellt leasingavtal: redovisa som ett nytt avtal från ändringens ikraftträdande med 
underliggande tillgång värderad till samma värde som nettoinvesteringen vid tidpunkt för ändringens ikraftträdande.

− Om inte ändringen skulle ha lett till klassificering som ett operationellt leasingavtal: tillämpa reglerna i IFRS 9 om värdering av finansiella 
instrument (leasingfordran).

Leasegivaren
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Praktiskt undantag gäller för hyresrabatter som är direkt relaterade till COVID-19 och bara om:

• Totala leasingbetalningar minskar eller är i all väsentlighet oförändrade, och 

• Rabatten påverkar betalningar med förfall senast 30 juni 2021, och

• Inga andra väsentliga ändringar i avtalet sker.

Behöver inte:

Redovisning av hyresrabatter och andra ekonomiska incitament – praktiskt undantag 

IFRS 16 Leasingavtal –.

Leasetagaren var berättigad till 
rabatten/ekonomisk lättnad (pga. avtalets 

utformning eller lag)

Rabatten/lättnaden var inte en del i det 
ursprungliga avtalet

Rörlig 
(negativ) 

hyra

Redovisa i resultaträkningen i 
perioden rabatten avser

Leasetagaren

Upplysa om att undantagsregeln tillämpats 
(och typen av avtal där detta tillämpats), 

och beloppen som redovisats i 
resultaträkningen
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IASBs förslag till lättnadsregler för leasetagare (källa IFRS 16)
IFRS 16

Illustration av redovisningshantering för IFRS 16



IFRS Update 2020 9

Leasingperioder…
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Leasingperioden – lite repetition
Optioner om att förlänga eller säga upp ett leasingavtal

Verkställbar period

LT ej möjlighet att 
säga upp avtalet

Leasingperiod (IFRS 16)

Icke uppsägningsbar period

LT har 
förlängningsoption: 

Rimligt säker att nyttja

LT har 
förlängningsoption: 

Rimligt säker att ej nyttja

LT har 
förlängningsoption: 

Option är ej verkställbar

Inget avtal

Ingen lease

• Notera att LGs rätt att terminera inte har någon direkt bäring, dvs. om LG har ensidig termineringsrätt 
påverkar detta inte LTs bedömning av leasingperiod
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Omvärdering av leasingperiod (IFRS 16.20)
Hur ofta kan du ompröva bedömd leasingperiod?

• LT skall ompröva bedömningen av rimligt säker att utnyttja förlängningsoption eller ej utnyttja 
termineringsoption.

• Bedömningen baseras på en ”triggering event”, dvs. antingen en betydelsefull händelse eller en betydande 
förändring av omständigheter.

• Ytterligare ett krav är att ”triggering event” skall vara inom LTs kontroll samt påverkar LTs bedömning av rimligt 
säkert.

• Lättnadsregel baserad på ”kostnad vs nytta-analys”

IFRS 16.20
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Hur lång är leasingperioden egentligen?

IFRS IC Agenda Decision (IFRS 16.34-B37)
Leasehold improvements

IFRS IC – 2 frågor: 

a) Bedömning leasingperiod – ska andra kostnader/utgifter än de som direkt framgår av leasingavtalet 
(penalty) beaktas

b) non-removable leasehold improvements 

Bakgrund
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Leasingperiod samt nyttjandeperiod för ”leasehold improvements”
IFRS Interpretation Committee 

• Vid bedömning av nyttjandeperioden på ”leasehold improvements”, där ekonomisk livslängd är längre än 
nyttjandeperioden, görs en bedömning om LT förväntar sig att kunna utnyttja tillgången längre än leasingperioden, om 
inte är nyttjandeperioden den samma som leasingperioden.

• ”Leasehold improvements” generar ofta enbart ekonomiska förmåner för LT så länge denne kan utnyttja den 
underliggande tillgången, dvs. under leasingperioden, om inte tillgång till underliggande objekt i leasingavtalet kan inte 
heller ”leasehold improvements” utnyttjas.

• Enligt IFRS p. 16 B37 skall LT beakta samtliga relevanta fakta om omständigheter när leasingperioden bedöms, och 
kostnaden (alternativkostnad) för att överge alternativt montera ner och flytta (om möjligt) kopplad till att lämna 
”leasehold improvements” vägs in här.

• Tillämpningen av IFRS 16 B34 leder till att den verkställbara perioden normalt sett kommer bli minst den ekonomiska 
livslängden av ”leasehold improvents”. Notera dock att detta inte per automatik innebär att leasingperioden kommer 
att vara densamma, den kan bli kortare.

Agenda decision



IFRS Update 2020 14

• Sale and leaseback

• Variabla leasingavgifter

• Systemfrågan kvarstår hos många

• ?

Övrig aktuella frågeställningar
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