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Löpande granskning inom redovisningsområdet 2021   

Tillkommande utökad granskning:  

 

Granskning redovisning av leasingavtal 
 

 

Uddevalla Kommun 

 

 

1 Bakgrund 

I processen för anläggningstillgångar har i granskningsplanen för den löpande granskningen 

inom redovisningsområdet 2021 beslutats om utökad granskning; Förstudie till granskning 

gällande redovisning av leasingavtal. En fördjupning kan vid behov bli aktuell. Fördjupningen 

beslutas i samråd med revisorskollegiet. 

 

2 Redovisningsprinciper 

När kommunen tecknar ett leasingavtal klassificeras det antingen som ett finansiellt eller ett 

operationellt leasingavtal. Rekommendation RKR R5 Leasing (RKR R5) är tillämplig vid 

redovisning av leasingavtal.  

 

Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt måste det avgöras huruvida de 

ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 

överförs från leasegivaren till leasetagaren. Leasingavtal över lång tid innebär därmed ett 

stort åtagande för kommunen och den ekonomiska innebörden av avtalet kan i vissa fall 

likställas med ett avbetalningsköp. Huruvida dessa leasingavtal klassificeras som finansiella 

leasingavtal eller operationella leasingavtal i redovisningen kan få väsentlig effekt framförallt 

på kommunens finansiella ställning.  

 

3 Utförd granskning 

Förstudie av vilka bedömningar kommunen gör och hur dessa bedömningar dokumenteras i 

form av underlag och kalkyler inför att nya leasingavtal beslutas.  

 

Utöver vägledning utifrån RKR R5 används idéskrift; Redovisning av leasing- och hyresavtal, 

december 2020 
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3.1 Åtgärder vidtagna 2021 

Översyn av principer för redovisning av leasingavtal och vilka leasingavtal som finns görs av 

ekonomiavdelningen. I årsredovisningen för 2020 gjordes en övergripande bedömning att de 

eventuella avtal som borde klassificeras som finansiella inte uppgår till väsentliga värden. 

Leaseright anlitas för att ta fram beräkningsunderlag till grund för bedömning om 

leasingavtalen ska klassificeras som operationella eller finansiella. Leasingavtal förekommer 

oftast hos Samhällsbyggnadskontoret. Avtalen kan i nuläget ses som tre grupper. Den första 

delen avser de leasingavtal som ingår i förteckning över operationella avtal, primärt 

lokalhyresavtal. Den andra delen avser de fordon som uppfyller kriterierna att hanteras som 

finansiella leasingavtal. Den tredje delen avser de kommande avtal som blir aktuella gentemot 

Hemsö. 

 

På en övergripande nivå är ekonomiavdelningen på Uddevalla Kommun medvetna om att det 

finns finansiella leasingavtal som idag hanteras som operationella utan att ha en exakt analys 

och beräkning på dessa och att det således kan finnas avtal som borde klassificeras som 

finansiell leasing i enlighet med RKR R5. De svårigheter man möter är vilken nivå som ska 

tillämpas för att hålla sig till väsentlighet och hur man ska hantera det praktiskt. Hur ska man 

tolka väsentligt värde både på balans- och resultatsidan. 

 

Översyn av leasingavtal för fordon gjordes för ett par år sedan. Det konstaterades att det 

fanns så pass många leasade bilar så att en redovisning enligt finansiell leasing fick betydelse 

på balansräkningens storlek. Vid införande påverkade det som sagt balansräkningen men 

kommunen kunde också konstatera att det inte påverkade resultaträkningen beloppsmässigt i 

någon väsentlig omfattning. 

 

Därefter har det även funnits ambition från kommunen att se över övriga avtal där det 

sannolikt finns skäl att klassificera dessa som finansiell leasing i enlighet med RKR R5.  

 

De avtal som är i fokus 2021 är gentemot Hemsö där förskolor, äldreboenden kommer att 

byggas av kommunen, säljas till Hemsö och hyras åter. Bedömning av klassificering och 

beräkning av effekter för kommunen avseende dessa avtal är utförda av Leaseright. 

Bedömningen och underlag avseende dessa objekt påvisar att det är finansiella leasingavtal 

och att de därmed kommer redovisningsmässigt hanteras som finansiell leasing. 

 

För att komma framåt i analys av befintliga, äldre avtal, behöver kontakt tas med hyresvärdar 

för att kunna ta fram underlag och mer uppgifter för att göra en korrekt bedömning.  

Kommunen avvaktar praxis på området och har möten med Leaseright som har konstaterat 

att man behöver ta fram mer uppgifter. 

 

För att göra erforderliga insatser är kommunens bedömning att de behöva sätta in en 

heltidsresurs för att se över de 70-80 avtalen som är aktuella. Flera av avtalen har i sin tur 

underavtal som behöver analyseras. 
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Övergång till finansiella avtal behöver också hanteras i budgetarbetet då det får effekt på 

kommunens framtida ekonomi och investeringar. Tecknande av leasingavtal i kommunen ska 

prövas på samma grunder som investeringsbeslut enligt reglementet. Vi kan konstatera att 

kommunen inte följt reglementet och att utrymme för detta inte beaktats i nuvarande budget.  

 

Kommunen har i kommande budget hanterat nya leasingavtal på rätt sätt vilket innebär att 

tillgång och skuld kommer tas upp i balansräkningen som om det vore ett avbetalningsköp. 

Principiellt kommer man ta avstamp i Hemsöavtalen och redovisa dessa som finansiella avtal i 

balansräkning som materiella tillgångar och skuld samt som avskrivning och ränta istället för 

leasingavgift i resultaträkningen.  

 

Avtalen med Hemsö kommer innebära att fastigheter säljs och att det blir en reavinst vid 

säljtillfället vilken enligt leasingrekommendationen kommer fördelas på avtalsperioden.  

Det kommer även påverka kommunens interna principer för internhyra.  

 

Det innebär att kommunen i redovisningen för 2022 kommer beakta effekter utifrån avtalen 

med Hemsö men att en genomgång av de äldre avtalen kvarstår.  

 

Kommunens bedömning i dagsläget är att det finns ca 5-10 äldre avtal som eventuellt borde 
klassificeras som finansiella leasingavtal men det saknas uppgift om vilka beloppsmässiga 
effekter dessa avtal skulle få på kommunens resultat och ställning om så vore fallet.  
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4   Slutsats och rekommendation 

 
Avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att 
hanteras som finansiella leasingavtal i kommunens redovisning under 2022. Befintliga äldre 
leasingavtal, utöver de tidigare hanterade fordonsleasingavtalen, har i nuläget inte 
analyserats och prövats i tillräcklig omfattning. Genomgång för att ta fram erforderliga 
uppgifter för att med hjälp av Leaseright kunna avgöra om de är finansiella leasingavtal har 
således inte utförts i nuläget. Det innebär att kommunen under 2021 fortsatt gör avsteg från 
rekommendationen avseende redovisning av finansiella leasingavtal.  
 
Vi rekommenderar att kommunen att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva om 
dessa är finansiella avtal eller ej. En felaktig klassificering av framförallt större hyresavtal kan 
få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 
 
 
Uddevalla den 19 januari 2022 
 
 

 
Anna de Blanche 
Auktoriserad revisor  


