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Sammanfattning 
 
Från år 2005 måste samtliga börsnoterade företag inom den Europiska unionen (EU) upprätta 
sin konsoliderade finansiella rapportering i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS), tidigare International Accounting Board (IAS). I enlighet med IFRS 
övergångsregler tillämpades reglerna med retroaktiv omräkning från övergången 2004. 
Enligt gällande regler för ekonomisk rapportering ska alla statligt ägda företag följa vad som 
är brukligt för de noterade bolagen inom den privata sektorn. På det sättet implementerades 
IFRS i den statliga koncernredovisningen.  
 
Den svenska staten är den största företagsägaren i Sverige med 50-talet företag av vilka 
merparten ägs helt av staten och de övriga tillsammans med andra. Staten är även den största 
ägaren på Stockholmsbörsen vilket innebär ett stort ansvar och ställer stora krav på 
förvaltningen. 
 
Enligt de statliga värderingsreglerna i lagtexten Förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) skall kapitalandelsmetoden tillämpas vid värdering av aktier och 
andelar i intresse- och dotterföretag. Detta förfarande skiljer sig från näringslivets som 
använder kapitalandelsmetoden enbart för intresseföretag och förvärvsmetoden för 
dotterföretag. 
 
Kapitalandelsmetoden används för att konsolidera både dotterföretag och intresseföretag i den 
statliga koncernredovisningen. Konsolidering betyder att alla ingående resultat och balanser 
läggs samman och alla interna transaktioner mellan företagen elimineras.  
Kapitalandelsmetoden innebär bland annat att värdet av statens andelar av dotter- och 
intresseföretagens eget kapital redovisas som tillgång i balansräkningen och andelarna av 
företagens resultat redovisas i resultaträkningen. 
 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från en kvalitativ studie av sex statligt ägda 
dotterbolag granska hur användningen av kapitalandelsmetoden för redovisning av 
dotterföretag i den statliga koncernredovisningen har påverkats av övergången till IFRS. Vi 
vill identifiera vilka finansiella dokument som påverkats av övergången till IFRS samt se om 
justeringen har påverkat värdet i svenska staten. 
 
Vi presenterar IFRS, syftet med statens ägande, de olika redovisningsmetoderna som används 
av intresse- och dotterföretag samt hur deras rapportering in till statens redovisning går till i 
vår referenshantering. Empirin innehåller en kort företagsinformation av de sex 
dotterföretagen och vi redovisar och analyserar hur de finansiella dokumenten har påverkats 
av IFRS samt visa vilka standarder som har påverkat de respektive företagen. 
 
I vår slutsats kommer vi fram till att de nya redovisningsprinciperna har påverkat 
redovisningen av statens ägande i både resultat- och balansräkningen. Implementeringen och 
de tillhörande justeringarna till IFRS påverkar dotterföretagens redovisning i flertalet poster, 
bland annat genom en ändring i värderingsprinciperna. Till följd av detta justerades 
nettoförmögenheten med en ökning på 30,3 miljarder kronor år 2005, men ändringen innebar 
även minskningar. Den totala nettoeffekten av införandet uppskattades slutligen till en ökning 
på 18,1 miljarder kronor. Därigenom har även statens nettoförmögenhet påverkats med 
motsvarande belopp. Vi gjorde en beräkning att denna värdeökning motsvarar cirka 2 procent 
av de 864,9 miljarder kronor som tillgångarna i statens balansräkning uppgick till år 2004. 
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Förkortningar  
 

Ramlagar för redovisningslagstiftningen
BFL – Bokföringslagen 
ÅRL – Årsredovisningslagen 
IL - Inkomstskattelag 
 

Övriga lagar, förordningar och beslut
FÅB - Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
FBF - Förordning om myndigheters bokföring 
 

Rekommendationer och normer 
BFN – Bokföringsnämnden 
Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendationer
ESV – Ekonomistyrningsverket
FAR – Förenade Auktoriserade Revisorers rekommendationer 
IASB – International Accounting Standards Board 
IASC– International Accounting Standards Committee 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
IPSAS - International Public Sector Accounting Standards  
RiR - Riksrevisionsverket 
RR – Redovisningsrådets rekommendationer 
RRV – Riksrevisionen 
SFF – Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendationer 
 

Statliga departement och övrigt Internationella organ  
EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  
IFAC - International Federation of Accountants  
IMF - International Monetary Fund 
KI - Konjunkturinstitutet 
NSD - Näringslivets skattedelegation 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development och 
SCB - Statistiska centralbyrån   
PSC - Public Sector Committe
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att ge en grundläggande bakgrund till vårt uppsatsämne. Därefter 
kommer vår problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
Då många företag är multinationella och har verksamheter och dotterbolag i olika länder har 
det blivit allt viktigare att harmonisera redovisningen för att internationella placerare och 
aktieägare ska kunna göra jämförelser. Eftersom allt fler företag har blivit alltmer 
globaliserade, har svårigheterna med att företagen använder olika redovisningsprinciper i 
olika länder uppkommit. För att lösa denna svårighet grundades International Accounting 
Standards Committee (IASC) 1973 som en överenskommelse mellan olika 
revisorsorganisationer i ett flertal länder. (Regeringskansliet 2006) 
 
IASC som är ett oberoende organ har till syfte att harmonisera redovisningen och förutom 
detta ge ut rekommendationer samt se till att dessa följs för att förbättra redovisningen. IASC 
är företrädaren till International Accounting Standards Board (IASB). IASB har tillsammans 
med IFRS tagit fram enhetliga redovisningsprinciper som ska underlätta dessa jämförelser 
samt främja god redovisningssed.  
 
I januari 2005 implementerades IFRS för första gången i den svenska koncernredovisningen. 
De företag som börjar använda IFRS får upprätta två årsredovisningar. En enligt de gamla 
reglerna i ÅRL och dessutom en som retroaktivt omräknas enligt de nya principerna.  
 
I värderingsreglerna i lagtexten Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 
2000:605) femte kapitlet sjunde paragrafen, står det att vid värdering av aktier och andelar i 
både intresse- och dotterföretag skall kapitalandelsmetoden tillämpas. Kapitalandelsmetoden 
är en redovisningsmetod som går ut på att andelar i företaget redovisas till det 
anskaffningsvärde som gällde vid anskaffningstillfället. Därefter ökar eller minskar det 
redovisade värdet med ägarföretagets andel i företagets nettotillgångar beroende på om 
företaget visar vinst alternativt förlust. I resultaträkningen redovisas andelen av företagets 
resultat som en intäkt. Vad gäller statliga dotter- och intresseföretag så rapporteras deras 
redovisningar in till staten enligt särskilda s-koder. Därtill konsolideras deras redovisningar 
utifrån s-koderna direkt in i statens årsredovisning. (Lönnqvist 2006) 
 

1.2 Problemformulering 
 
Med hänsyn till den förändring som IFRS har på de svenska redovisningsprinciperna vill vi 
utreda hur detta påverkar den svenska statens koncernredovisning. Särskilt vill vi undersöka 
hur de statligt ägda dotterföretagens redovisning har justerats i och med övergången till IFRS. 
Vidare vill vi se om användningen av kapitalandelsmetoden vid värderingen av de statliga 
dotterföretagen har påverkat staten. Vi kommer att redovisa våra observationer utifrån 
följande frågeställningar: 
 
Hur har redovisningen i statligt ägda dotterbolag påverkats av justeringen till IFRS? 
Hur påverkas den svenska statens redovisning av dotterföretagens tillämpning av IFRS? 
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Hur påverkas den svenska staten av att kapitalandelsmetoden används i konsolideringen av 
dotterföretag i redovisningen? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur den statliga koncernredovisningen har 
påverkats av övergången till IFRS. Då statligt ägda dotterföretag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden, vill vi identifiera på vilka sätt de finansiella dokumenten i staten har 
påverkats av implementeringen. Genom detta kan vi utreda vilken påverkan IFRS haft på den 
statliga koncernredovisningen.   
 

1.4 Avgränsning 
 
I och med införandet av IFRS den 1 januari 2005 påverkades hela redovisningssystemet hos 
svenska företag, däribland de företag som ägs av svenska staten. Eftersom statligt ägda 
företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden oavsett om de är intresseföretag eller 
dotterföretag väljer vi att avgränsa vår undersökning till sex statligt ägda dotterföretag. Vi 
väljer ut sex dotterföretag vars redovisningar har justerats nämnvärt för att kunna granska 
vilka finansiella dokument som har påverkats av övergången till IFRS. 
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2 Metod 
I metodavsnittet beskriver vi några olika metoder som kan användas och därefter motiverar vi 
vilka angreppssätt vi använder. Slutligen anger vi hur vi går till väga för att genomföra 
uppsatsen. 
 
En kvantitativ undersökning utgår man från en mängd insamlat datamaterial. Denna metod 
passar för undersökning av omfattning eller frekvens av något. Fördelen är att man lätt kan 
behandla stora datamängder med modern teknik genom arbete med många respondenter.  
 
Kvalitativ metod är en forskningsmetod som syftar till att skapa en djupare förståelse för ett 
specifikt fenomen eller en händelse. Denna metod är bra att använda för att skapa klarhet i ett 
ämne, åstadkomma en nyanserad beskrivning eller när vi vill utveckla nya teorier eller 
hypoteser.  
 
Då vår avsikt med denna uppsats är att beskriva praktiska problem, faller det sig naturligt att 
studera ämnet genom den kvalitativa forskningsmetoden. I vår undersökning granskar vi först 
några dotterföretags årsredovisningar på djupet, före och efter justeringar av IFRS, för att 
sedan redovisa våra observationer i empirin. Empirin i vår uppsats utgår ifrån statens, 
Regeringskansliets samt respektive företags årsredovisningar för åren 2004, 2005 och 2006. 
Dessa utgör grunden för att kunna syna var alla justeringar för IFRS gjorts, hur stora de är och 
vilken påverkan genom ökning respektive minskning de haft för resultat- och balansräkning. 
 
När man ska bestämma undersökningens tillvägagångssätt, talar man i termer om deduktiv 
och induktiv metod. Deduktion är ett förfaringssätt sätt att härleda slutsatser från premisser, 
det vill säga hypotesprövning, där man testar om påståendet är sant eller falskt. 
 
Den induktiva metoden används när undersökningen ska generera något. Metoden innebär ett 
filosofiskt sätt att härleda slutsatser från erfarenheter, det vill säga att en slutsats dras utifrån 
ett antal händelser. Man får dock se upp med att även om man utgår från att erfarenheterna är 
sanna, är en slutsats som baseras på induktion, inte nödvändigtvis sann.  
 
I vår uppsats ska vi granska sex statligt ägda dotterföretag för att se vilka poster i deras 
redovisningar som har påverkats av övergången till IFRS. Genom att syftet och 
frågeställningen berör praktiska problem, får vår undersökning en induktiv karaktär. 
(Jacobsen 2002) 

2.1 Datamaterial 
 
I forskningssammanhang använder man två olika typer av datamaterial; sekundärdata och 
primärdata. Primärdata är data som forskaren själv samlar in och undersöker för sitt eget 
specifika behov. Detta är ofta i form av intervjuer eller olika typer av egna observationer. Vid 
insamling av primärdata måste man försäkra sig om att korrespondenten ger självupplevd 
information. Fördelen med primärdata är att man kan anpassa den efter frågeställningen i 
uppsatsen. 
 
Sekundärdata är redan befintlig data som framställts för ett annat ändamål än till den specifika 
undersökningen. Vanliga sekundärdata är böcker, artiklar och vetenskapliga avhandlingar. 
Även intervjuer som gjorts kan ses som sekundärdata om man inte är säker på att 
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korrespondenten ger självupplevd information. Ofta använder man sekundärdata för att få en 
ökad kunskap inom området som undersökningen omfattar. (Jacobsen 2002) 
 

2.2 Litteratursökning 
 
Vi har använt oss av sekundärdata i form av tillgänglig information avseende den statliga 
redovisningens principer, relevanta lagar och förordningar samt de propositioner som varit 
betydelsefulla för vår förståelse för detta uppsatsämne. Vidare har vi granskat och läst in oss 
på de för uppsatsen relevanta och viktiga dokumenten i form av Ekonomistyrningsverkets 
underlag till den statliga redovisningen, statens årsredovisningar, verksamhetsberättelser för 
företag med statligt ägande och årsredovisningar från Regeringskansliet samt 
årsredovisningarna från de sex statliga dotterföretagen som vi granskat. Vi har även läst 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR), IFRS/IAS från FAR förlag och uttalanden från 
Sveriges ledande revisionsfirmor, artiklar från både tidskrifter och Internet samt riksdagens 
olika betänkanden inför implementeringen av IFRS.  
 

2.3 Validitet och reliabilitet (giltighet och relevans) 
 
Validitet avser att det vi mäter är giltigt för uppsatsen, det vill säga att den information vi tagit 
fram mäter det vi vill mäta. Det måste också vara relevant i den bemärkelsen att det som 
undersöks verkligen är betydelsefullt för ämnet.  
 
Reliabilitet avser att mätningen sker på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. Inom forskning 
innebär validitet att resultatet ska bli det samma för en viss situation och viss population om 
forskningen skulle upprepas. Därmed kan reliabilitet likställas med pålitlighet. 
Man bör alltid sträva efter både hög validitet och reliabilitet. (Artsberg 2003) 
 

2.4 Genomförande  
 
Den statliga redovisningen är ett invecklat redovisningssystem att sätta sig in i. Risken finns 
att vi kan ha missat eller förbigått någon detalj eller något mer relevant i vårt sökande. Då de 
nya redovisningsprinciperna inte har tillämpats längre än sedan 2005 kan vi ha missförstått 
någonting som gjort att vårt arbete innehåller någon feltolkning.  
 
Vårt arbete började med insamling av information och det visade sig finnas ett begränsat 
utbud. Vi försökte finna tidigare undersökningar, tidsskrifter, vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar med någon relevans för vårt ämne, men fann nästintill inget trots bra hjälp från 
biblioteket. Då vårt ämne går ut på att granska en förändring inom statlig redovisning, 
lämpade det sig inte för insamling av primärdata. Då vi enbart kunde förlita oss på 
information från sekundärdata beslutade vi att gå till själva kärnan och studera väsentliga 
dokument utgivna av statliga myndigheter. Då vi upplever att Regeringskansliets finansiella 
information har hög trovärdighet, kändes det lämpligt att börja sökandet efter information där. 
För att säkerställa att vi fick heltäckande och korrekta uppgifter, i den mån det för oss var 
möjligt, sökte vi information även från andra källor. Vi läste rapporter från andra 
myndigheter, Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen samt de granskade dotterföretagens 
relevanta årsredovisningar. 
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3 Vår referensram och teori  
I detta avsnitt redogör vi för den teori och referensram som ger ett underlag för förståelsen 
och ligger till grund för hanteringen av uppsatsens problem. Den syftar också till att ge 
läsaren förståelse för analysen. 
  

3.1 Statens ägarpolitik 
 
Företag med statligt ägande förvaltas av Regeringskansliet som vid årsskiftet 2006/2007 
innehade andelar i 52 företag, varav 38 var helägda av staten och 14 företag som ägdes 
tillsammans med andra. I en bedömning som gjordes av det sammanräknade värdet på de 
förvaltade företagen, uppgick det till cirka 675 miljarder kronor. Totalt är 190 000 personer 
anställda i dessa företag. (Statens ägarpolitik 2006)  
 
Målsättningen med ägarpolitiken är att generera värde, vilket medför krav på långsiktighet, 
effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett hållbart miljömässigt och socialt 
ansvarstagande för att därmed bidra till omställningen av Sverige. 
 
Lagen (1996:1059) om statsbudgeten, som reglerar en eventuell försäljning av andelar i 
dotter- och intresseföretag säger att regeringen inte får minska ägarandelen där staten har 
hälften eller mer än hälften av rösterna eller andelarna, det vill säga dotterföretag, utan 
riksdagens godkännande. Regeringen får däremot minska ägarandelen där staten har mindre 
än hälften av rösterna eller andelarna, det vill säga intressebolag, om inte riksdagen beslutat 
annat.  
 
De statligt ägda företagen och de privatägda företagen lyder under samma lagar, men de 
statligt ägda företagen styrs av riksdagsbeslut och även i vissa fall speciallagstiftning. 
(Regeringskansliet 2005) 
 

3.2 Vad är syftet med statens ägande i företag? 
 
Det har över tiden funnits olika motiv till att staten har varit an ägare av olika företag. 
Det första statligt ägda företaget i Sverige var LKAB som grundades redan 1890 och där 
staten gick in som delägare år 1907. Den största ökningen av statligt ägda företag skedde 
under 1970-talet. Idag är staten den största företagsägaren i Sverige och har kontroll över flera 
av de större företagen, både vad gäller antalet anställda och företagens omsättning. I dag är 
syftet med statens ägande i företag att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag. 
Idag är över 190 000 personer anställda i dessa företag. (Regeringskansliet 2006) 
 
Den svenska staten är inte enbart den största företagsägaren i Sverige med ett femtiotal 
företag av vilka merparten ägs helt och de övriga tillsammans med andra. Staten är även den 
största ägaren på Stockholmsbörsen vilket innebär ett stort ansvar och ställer stora krav på 
förvaltningen. (Staten 2006) 
 
Samtliga statligt ägda företag har ”värdeskapande” som ett allmängiltigt mål vilket innebär 
tydlighet, öppenhet och flexibilitet. Dock beror modellen för värdeskapande på typen av 
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företag. Kortfattat fastställs målen enligt följande: Ju högre risken är i företaget desto högre är 
kapitalkostnaden. Ju högre kapitalkostnaden är desto högre är lönsamhetsmålet.  
Dessutom innebär det att ju högre företagets risk är, desto högre andel av eget kapital krävs. 
(Regeringskansliet 2006) 
 
Staten och näringslivet har olika syften och uppgifter med sina äganden i företag. För 
näringslivet handlar det om att skapa varor och tjänster för handel, medan staten framhåller att 
den statliga verksamheten handlar om att ta ett ansvar för hela samhällsutvecklingen. Vi 
ifrågasätter denna generalisering vad gäller ansvaret, då till exempel systembolaget inte 
framstår som en verksamhet som uppfyller det syftet. 
 
Ett annat syfte staten har är att arbeta för mångfald och konkurrens som i sin tur påverkar och 
kan tvinga ner priser till en mer rättvis nivå, där de privatägda företagen måste anpassa sig till 
mer ”rättvisa nivåer”. De statligt ägda företagen utmanar och pressar priserna och bidrar till 
att det erbjuds alternativ till redan existerande aktörer på marknaden. Detta gäller framför allt 
företag som verkar under marknadsmässiga villkor. (Regeringskansliet 2006) 
 

3.3 Företag med statligt ägande  
De företag som är ägda av staten kan delas in i två grupper. En grupp av företag som har 
marknadsmässiga villkor och en annan grupp med avsikt att infria särskilda samhällsintressen. 
Bland de företag som ingår i gruppen med marknadsmässiga villkor finns även de 
börsnoterade företagen. (Regeringskansliet 2006) 
 

3.3.1 Företag som verkar under marknadsmässiga villkor 
De statligt ägda företagen med marknadsmässiga krav är konkurrensutsatta och ska ges 
samma förutsättningar samt ha samma krav på sin verksamhet som andra aktörer på 
marknaden. Härigenom säkras den långsiktiga konkurrenskraften, värdeutvecklingen samt 
den effektiva användningen av kapital. Utöver detta minimeras också risken för snedvriden 
konkurrens.  
 
Detta innebär för de företag med marknadsmässiga krav1, där börsnoterade företag ingår, att 
lönsamheten och avkastningen måste vara god det vill säga, nuvärdet av de framtida 
kassaflödena måste vara större än kostnaden för lånat kapital och avkastningskravet från 
ägarna. (Regeringskansliet 2006) 
 
De viktigaste kriterierna kännetecknas av att företaget verkar på en marknad med full 
konkurrens och att ägaren, det vill säga staten, ställer marknadsmässiga krav på företagets 
resultat, avkastning och att företaget är i finansiell balans som baseras på företagets riskprofil. 
Denna grupp inkluderar merparten av alla statligt ägda företag. Totalt sett svarar dessa företag 
för nästan tre fjärdedelar av den totala omsättningen och ungefär nio tiondelar av den totala 
nettovinsten hos de statligt ägda företagen. Den resterande delen av omsättningen och 
nettovinsten står företag med samhällsintressen för. 
 
För de företag med samhällsintressen2 innebär det att så effektivt som möjligt driva företaget 
mot de ställda målen och se till att de ekonomiska kraven uppfylls. 

                                                 
1 Se bilaga ”Företag som verkar under marknadsmässiga krav” 
2 Se bilaga ”Företag med särskilda samhällsintressen”  
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En del av företagen verkar helt eller delvis utan konkurrens, andra är fullt konkurrensutsatta. 
Staten planerar att minska sitt ägande i sex företag eftersom de företagen befinner sig på 
marknader som har en väl fungerande konkurrens. 
 
Flera av dessa företag är nästan helt finansierade av eget kapital, det vill säga att de inte har 
några externa lån. Dock måste hänsyn tas till hur mycket eget kapital som behövs i företaget 
för att verksamheten ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt, eftersom staten inte har 
några skäl att ha mer kapital bundet i en verksamhet än vad som behövs för att nå uppställda 
mål. Kapitalkostnaden i företaget måste vara jämförbar med den riskfria räntan, annars finns 
inget skäl att finansiera verksamheten med eget kapital. (Regeringskansliet 2006) 
 
De viktigaste kriterierna kännetecknas av att företagen verkar på en marknad med särskilda 
förbehåll och att ägaren, det vill säga staten, styr verksamheten på ett direkt och pålitligt sätt. 
(Regeringskansliet 2006) 
 

3.4 Koncern: moderföretag och dotterföretag 
 
Med dotterföretag avses de företag där moderföretaget, i detta fall staten, innehar mer än 50 
procent av ägarandelen i företaget. I det fall två företag kontrollerar 50 procent var, är det den 
part som innehar ordförandeposten i styrelsen som räknas som majoritetsinnehavare.  
 
Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) definieras dotterföretag utifrån att 
moderföretaget: 
”1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, 
 
2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna 
förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, 
 
3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av 
ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 
 
4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av 
föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. 

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till 
moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller 
flera andra dotterföretag tillsammans 

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, 

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna 
förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller 

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av 
ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan. 

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska 
personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed 
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jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska 
personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget. 

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.” 

3.5 Koncern: moderföretag och intresseföretag 
 
Med intresseföretag avses de företag där moderbolaget, i detta fall staten, innehar 20 till 50 
procent av ägarandelen i företaget. 
 
Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) definieras intresseföretag utifrån: 

”Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är dotterföretag och utövar ett 
betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella styrning samt 
ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan företaget och den juridiska personen, är 
den juridiska personen intresseföretag till företaget. 

Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person, 
skall det anses ha sådant inflytande över och sådan förbindelse med denna som avses i första 
stycket, om inte annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets 
dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera 
dotterföretag tillsammans innehar minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i den 
juridiska personen.” 

3.6 Metoder för koncernredovisning 
 
De två vanligaste principerna för koncernredovisning är kapitalandelsmetoden och 
förvärvsmetoden. Båda metoderna värderar tillgångarna i på basis av aktiernas pris, däremot 
inkluderas alla företagets tillgångar i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden, medan 
endast ägarandelen inkluderas enligt kapitalandelsmetoden. Tillgångarna redovisas summerat 
i en separat post i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden medan de enligt 
förvärvsmetoden redovisas post för post. (Lönnqvist 2006) 
 

3.6.1 Kapitalandelsmetoden 
 
Enligt de statliga värderingsreglerna i lagtexten Förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag (SFS 2000:605) femte kapitlet sjunde paragrafen, står det att 
kapitalandelsmetoden skall tillämpas vid värdering av aktier och andelar i intresse- och 
dotterföretag. Detta skiljer sig från näringslivet som använder kapitalandelsmetoden enbart för 
intresseföretag och förvärvsmetoden för dotterföretag. 
 
Praktiskt sett innebär kapitalandelsmetoden att vid förvärv av ett intresseföretag redovisas 
andelarna till anskaffningsvärdet. Det redovisade värdet av andelarna höjs eller sänks därefter 
med ägarföretagets andel i intresseföretagets resultat. Vid erhållen utdelning sänks det 
redovisade andelsvärdet med beloppet för erhållen utdelning. Man tar också hänsyn till 
koncernmässiga över- eller undervärden, internvinster etc. 
 
Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer ska 
förändringar som orsakats av att kapitalandelen ändrar värde, fullt ut påverka koncernens 
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bundna reserver. Detta eftersom att koncernen inte kontrollerar beslut om utdelning i 
intresseföretaget. 
 
Övervärden enligt kapitalandelsmetoden ska behandlas på samma sätt som i förvärvsmetoden, 
det vill säga i första hand ska det hänföras till tillgångar med dold reserv och resterande 
övervärde ska anses vara goodwill. Övervärden med begränsad livslängd ska skrivas av på 
samma sätt som i förvärvsmetoden, om företaget inte är börsnoterat. Undervärden enligt 
kapitalandelsmetoden ska proportionellt fördelas på intresseföretagets materiella och 
immateriella tillgångar.   
 
Andelen av företagets resultat justeras vidare för eventuella avskrivningar på koncernmässig 
goodwill och andra resultatposter som är föranledda av förvärvsanalysen. Erhållna utdelningar 
från intresseföretaget minskar dessutom det redovisade värdet och därefter elimineras de ur 
koncernresultaträkningen.  
 
Det redovisade värdet ökas alternativt minskas också för att avspegla sådana förändringar i 
intresseföretagets egna kapital som inte inkluderats i resultaträkningen. Det kan vara 
exempelvis kursdifferenser utifrån självständiga verksamheter och uppskrivningar, där det 
redovisade värdets justering sker mot eget kapital. (Redovisningsrådet) 
 

3.6.2 Förvärvsmetoden 
 
Förvärvsmetoden är en redovisningsmetod som används av näringslivet för konsolidering av 
dotterföretag. När ett företag ska köpas upp genomförs en förvärvsanalys av tillgångar och 
skulder vid tiden för förvärvet.  

Efter förvärvstillfället av dotterföretaget är det är bara den delen av dotterföretagets vinst, 
förlust eller övrig ändring av det egna kapitalet som har skett efter förvärvstillfället, som 
inverkar på koncernens eget kapital.  

På grund av detta genomförs både en eliminering av anskaffningskostnaden för 
dotterföretagets aktier samt en eliminering av den del av dotterföretagets eget kapital som 
motsvarar koncernens andel av det egna kapitalet som fanns vid anskaffningstillfället. Dessa 
justeringar görs vid årsbokslutet.  

Vad gäller koncernens egna kapital blir det egna kapital som uppkommit efter 
anskaffningstillfället för dotterföretaget kvar. (Lönnqvist 2006) 

 

3.7 Dotterföretagens rapportering till staten 
 
Staten använder sig av en konsoliderad redovisningsform där de statligt ägda intresse- och 
dotterföretagen, som båda redovisar enligt kapitalandelsmetoden, lyfts in direkt i statens 
årsredovisning genom användning av s-koder. Detta betyder att den statliga redovisningen 
därigenom påverkas av de nya redovisningsprinciperna i koncernen. Det innebär förutom 
detta, att även alla statliga myndigheter och affärsverk slås samman i en koncernredovisning 
där alla interna transaktioner elimineras. Alla ekonomiska transaktioner ska löpande 
rapporteras in till statsredovisningssystemet som är en del av statens 
koncerninformationssystem, som benämns Hermes. (Ekonomistyrningsverket) 
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3.8 S-koder 
 
I statens koncernredovisning används de så kallade s-koderna som fungerar som 
gemensamma koncernkonton och formar en resultat- och en balansräkning. Dessa s-koder 
används som en del i konsolideringen i koncernredovisningen. För de poster som hanterar 
interna transaktioner, finns det särskilda s-koder som eliminerar dessa i 
koncernredovisningen. I de fall där en avvikelse upptäckts tas kontakt med de aktuella 
parterna och därefter skickas avstämningsbrev eller reskontrautdrag. 
  
Detta inrapporteringssystem möjliggör en uppdelning av de olika posterna i: 
”fordringar och skulder”, ”intäkter av avgifter och andra ersättningar, köp av varor och 
tjänster samt lämnade och erhållna bidrag” och ”finansiella intäkter och kostnader”. 
 
När statens olika dotterföretag och intresseföretag rapporterar in sina respektive redovisningar 
till staten görs detta under s-koderna där redovisningen delas upp i en balansräkning och en 
resultaträkning. Under balansräkningens tillgångar finns posten ”Finansiella 
anläggningstillgångar” och där rapporteras ”Andelar i dotterföretag och intresseföretag” och 
informationen hamnar då under s-kontonumren S1310-1312. Under balansräkningens 
”Kapital och skulder” finns posten: ”Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag” under 
s-kontonumret S2040 och inrapporteras från företagens eget baskontonummer 2040. Under 
resultaträkningen återfinns posten ”Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag” 
och där hamnar respektive dotterföretags och intresseföretags resultat under s-kontot S8711. 
 
Ett företag som ska inrapportera till staten genom s-koder kan koppla flera baskonton till 
samma s-kod, men det kan aldrig ske omvänt, det vill säga att ett konto kan aldrig vara 
kopplat till flera olika s-koder. All information som sedan inkommer genom s-koderna 
används av bland annat Ekonomistyrningsverket för underlag till årsredovisning för staten, 
som lämnas till regeringen varje år. 
 
Olika typer av uppgifter som ska inrapporteras till de olika s-koderna ska ske med ett visst 
tidsintervall beroende på vilken typ av händelse som ska bokföras. 
Inrapportering får alltid göras varje månad men det är endast krav enligt en specifik 
frekvens3.  
 

3.9 S-kodernas syfte och användningsområde
 
Syftet med rapportering på s-koder är att samla in myndigheternas ekonomiska information i 
en enhetlig struktur i Hermes. Denna information används som underlag för olika 
sammanställningar av resursförbrukningen och den ekonomiska ställningen inom den statliga 
sektorn. S-koderna är utformade på ett sådant sätt att externa användares krav kan tillgodoses.  
 
Dessa externa användare är regering och riksdag, SCB, KI, Finansdepartementet samt övriga 
departement. Internationella organ som OECD och IMF använder också den s-kodbaserade 
informationen för internationell statistik. KI och Finansdepartementet använder informationen 
i arbetet med nationalbudgeten. (Ekonomistyrningsverket)  
Ekonomistyrningsverket (ESV) använder informationen från s-koder för att ta fram underlag 
till årsredovisning för staten som årligen lämnas till regeringen. ESV använder också s-

                                                 
3 Se bilaga ”S-koder” 
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koderna för att ta fram underlag till statens finansiella sparande som SCB använder vid 
redovisningen av den statliga sektorn i nationalräkenskaperna, från vilket bl.a. BNP och 
avgiften till EU beräknas. S-koderna utgör också basen för den realekonomiska fördelning 
som används i redovisningen av utfall och prognoser på statsbudgeten. Vidare använder ESV 
informationen som underlag för pris- och löneomräkningen som används av 
fackdepartementen i det årliga budgetarbetet. Till sist används informationen, tillsammans 
med statsbudgetnomenklaturen, för rapportering av utfall på anslag, inkomsttitlar på 
statsbudgeten samt för rapportering av betalningar. (Ekonomistyrningsverket) 
 

3.10 EU och IAS/IFRS 
 
I slutet av år 1995 antog Europeiska kommissionen en ny strategi för harmonisering av den 
europeiska redovisningen i förhållande till det internationella harmoniseringssystemet. 
Kommissionen betonade unionens behov av att genomföra en internationell 
standardiseringsprocess. Det var den mest effektiva och snabbaste lösningen på de svårigheter 
som företag med en global verksamhet ställdes inför. (Ekonomistyrningsverket) 
 
I mitten av år 2000 lades förslaget fram från EU-kommissionen att alla börsnoterade företag 
inom EU skulle upprätta sin koncernredovisning i enlighet med redovisningsstandarderna i 
IAS/IFRS. Två år senare, år 2002 avgjordes ärendet vilket innebar att reglerna skulle börja 
gälla från och med år 2005. Detta har inneburit enhetliga regler för den finansiella 
rapporteringen på de olika marknaderna inom hela EU. Detta har ökat marknadseffektiviteten 
och även bidragit till att minska företagens kapitalkostnader. (Ekonomistyrningsverket) 
  
Redovisningsreglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) innehåller 
både föreskrifter och allmänna råd och är betydligt mindre omfattande än Redovisningsrådets 
rekommendationer för näringslivet. Då de statliga reglerna har strukturen av förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd medför detta strikta krav på hur de ska formuleras och får inte 
omfatta vare sig anmärkningar eller förklaringar. För att myndigheterna ska få hjälp med att 
tyda redovisningsreglerna ger Ekonomistyrningsverket ut handledningar. De statliga 
redovisningsreglerna är mycket kortfattat skrivna och mer sammanhållna men samtidigt mer 
heltäckande vad gäller det statliga området som exempelvis transfereringar, bidrag samt 
liknande. De täcker alltså in färre sakfrågor och omfattar ett färre antal detaljer än de 
internationella rekommendationerna för den offentliga sektorn som ges ut av Public Sector 
Committee inom International Federation of Accountants (IFAC-PSC). Redovisningsrådets 
och IFAC-PSCs rekommendationer tar dessutom upp olika kringgärdande områden och 
repeterar allmängiltiga texter och definitioner. (Ekonomistyrningsverket) 
  
 
De statliga reglerna skiljer inte på redovisning av andelar i dotterföretag och intresseföretag. 
För att uppnå en rättvisande bild reglerar FÅB (SFS 2000:605) att innehav i dotterföretag och 
intresseföretag ska båda redovisas enligt kapitalandelsmetoden hos ägarmyndigheten, då 
ingen koncernredovisning upprättas i svenska staten.  

3.11 Införandet av IFRS 
 
Från år 2005 måste samtliga börsnoterade företag inom EU upprätta sin konsoliderade 
finansiella rapportering i enlighet med IFRS. Enligt gällande regler för ekonomisk 
rapportering ska alla statligt ägda företag följa vad som är gängse för de noterade företagen. I 
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enlighet med IFRS övergångsregler tillämpas reglerna från och med den 1 januari 2005 med 
retroaktiv omräkning från övergången för 2004. (Bengtsson 2006)  
 
Den generella regeln är att omräkningar av den finansiella rapporteringen för tidsperioden 
efter dagen för övergången ska behandlas som om IFRS hade tillämpats historiskt, vissa 
undantag från den generella regeln finns dock. I delårsrapporten för första kvartalet 2005 och i 
årsredovisningen för 2005, redovisades en avstämning mellan de berörda företagens balans- 
och resultaträkningar enligt tidigare redovisningsprinciper och IFRS. För att förbättra 
jämförbarheten har andelsvärdenas och resultatandelarnas jämförelsetal för 2004 justerats. 
Ändringen berörde balansposten ”andelar i dotter- och intresseföretag” och medförde 
höjningar som uppgår till 30,3 miljarder kronor. Resultatposten ”resultat från andelar i dotter- 
och intresseföretag” påverkades genom minskningar med 1,6 miljarder kronor. Förutom de 
ovan nämnda förändringarna är den totala förändringen i posterna en följd av justeringar i 
företagens egna kapital, utbetalda utdelningar samt förvärv och avyttringar och har 
redovisningsmässigt ökat värdet på dotter- och intresseföretag med 18,1 miljarder kronor 
(Regeringskansliet 2005) 
 
Några av de största övergångseffekterna för de statliga företagen vid tillämpningen av IFRS är 
att förvaltningsfastigheter och vissa finansiella instrument ska redovisas till verkligt värde. 
Företagets finansiella rapporter påverkas även av ändrade och ökade krav på klassificering 
och upplysningar enligt IFRS. Dessa ändringar kan även påverka respektive företags 
nyckeltal. För att se vilken påverkan IFRS har på ett specifikt företag hänvisar vi till 
respektive företags årsredovisning. 
 
Införandet av de nya redovisningsprinciperna har i vissa fall påverkat tillgångars eller 
skulders värde väsentligt och i vissa fall redovisningen av kostnader och intäkter. De statliga 
myndigheter som med sin verksamhet eller med sina tillgångar liknar stora börsnoterade 
företag, är Affärsverket Svenska kraftnät och Regeringskansliet. De har infört de nya 
redovisningsprinciperna enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) som 
fastställts av International Accounting Standards Committee (IASC).  
 
 

3.12 Hur har implementeringen av IFRS gått till? 
 
Alla företag som finns noterade på börsen eller annan auktoriserad marknadsplats, är skyldiga 
att tillämpa IFRS-standarden för att aktieägarna lättare ska kunna göra jämförelser mellan de 
olika företagens koncernredovisningar. Emellertid får även företag som inte är noterade på 
börsen också använda sig av IFRS-standarden. 
 
De företag som valt att använda sig av IFRS måste dock fortfarande ta hänsyn till vissa 
bestämmelser i Årsredovisningslagen 7 kapitlet 32 paragrafen (SFS 1995:1554), som ska 
tillämpas parallellt med IFRS vid upprättande av koncernredovisning. Det gäller bland annat 
bestämmelser som reglerar när ett företag är moderföretag, om skyldighet och undantag från 
skyldighet att upprätta koncernredovisning, om förvaltningsberättelse, om delårsrapport och 
om offentliggörande. Dessutom tillkommer vissa bestämmelser angående formalia vad gäller 
språk, form och undertecknande samt en del krav på tilläggsupplysningar som saknar 
motsvarighet i IFRS. De poster som berörs är exempelvis eget kapital, anläggningstillgångar, 
upplysningar om personal och ersättningar, avgångsvederlag, ersättningar till revisorer samt 
vissa närståendeförhållanden. 
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Ett företag kan inte välja att endast använda sig av en eller ett fåtal av alla de olika standarder 
som regelverket föreskriver, utan måste tillämpa hela regelverket fullt ut. Detta medför en stor 
förändring för företagen. Dels måste personalen lära sig hur regelverket fungerar, sedan räkna 
om hela sin årsredovisning parallellt med den årsredovisning som de redan hade utformat 
enligt gamla rekommendationer och i fortsättningen anpassa sig efter den nya 
redovisningsstandarden. (Regeringen) 
 
När företagen ska börja tillämpa IFRS-standarden ska de enligt regelverket följa den första 
regeln IFRS 1, ”Första gången IFRS tillämpas”. Denna syftar till att säkerställa att ett företags 
första finansiella rapporter och dess delårsrapporter innehåller information av hög kvalitet 
som är transparent för användare och jämförbar över alla perioder som redovisas. Detta för att 
utgöra lämplig startpunkt för redovisning enligt IFRS och att den ska kunna upprättas till en 
kostnad som inte överstiger nyttan för användare. (FAR-SRS 2006) 
 

3.13 Skattepåverkan på grund av byte av redovisningsprincip 
 
IFRS får endast användas vid upprättande av koncernredovisning i börsnoterade företag. Vid 
implementeringen var det dock tal om att låta företag, även de som inte var noterade, att 
tillämpa IFRS vid upprättande av årsredovisningen. Det ansågs att detta kunde underlätta för 
företag om de fick använda samma redovisningsprincip vid både koncernredovisningen och i 
själva företagsredovisningen. Dessutom skulle redovisningen bli mer enhetlig i jämförelse 
med företag som verkade utomlands och därigenom öka möjligheten för svenska företag att 
bli mer konkurrenskraftiga. Dock stoppade regeringen detta förslag eftersom de ansåg att 
detta skulle kunna få för stora konsekvenser på beskattningen. I dagsläget ska man i princip 
kunna använda årsredovisningen som underlag för beskattningen.  
 
Om företagen tilläts tillämpa IFRS i sin årsredovisning skulle de också bli beskattade utifrån 
det. Då IFRS exempelvis inte tillåter avsättningar till obeskattade reserver (som minskar det 
beskattningsbara resultatet) och tvingar att vissa tillgångar ska redovisas till marknadsvärde 
istället för till anskaffningsvärde (vilket oftast ökar värdet på tillgångar och därigenom ökar 
det beskattingsbara resultatet), skulle detta medföra alltför stora konsekvenser i de enskilda 
företagens beskattning eftersom det inte finns någon frikoppling mellan redovisning och 
beskattning i Sverige. (Regeringen 2004) 
 
Näringslivets skattedelegation (NSD) ifrågasätter om det verkligen är lämpligt att knyta an 
beskattningen av finansiella instrument så hårt till reglerna i ÅRL, eftersom omvärderingar till 
verkligt värde påverkar företagens beskattning. De anser att reglerna om redovisning av 
finansiella instrument, både ändringsförslagen till ÅRL och IAS 32 och IAS 39 är mycket 
komplicerade och inte lämpliga att använda som beskattningsunderlag. (Svenskt Näringsliv 
2006) 
 

3.14 Hur har IFRS påverkat näringslivet? 
 
Svenskt Näringsliv anser att de internationella redovisningsregler som numera ska tillämpa, i 
vissa fall får skattemässiga konsekvenser som inte är avsedda. Finansiella instrument som 
utgör skattemässiga lagertillgångar och omfattas av 17 kapitlet 19-20 paragraferna i 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) ska enligt huvudregeln tas upp till det verkliga värdet. 
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För att undvika omedelbara skatteeffekter får dock tillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet 
under förutsättning att samma värde används för samtliga lagertillgångar som utgör finansiella 
instrument. I 17 kapitlet IL anges att ett finansiellt instrument som säkrar en kapitaltillgång 
alltid ska tas upp till anskaffningsvärdet. Syftet är att de båda posterna skattemässigt ska 
värderas enligt samma principer och därmed ta ut varandra. (Svenskt Näringsliv 2006) 
 

3.15 Nya informationsregler för börsföretagen 
 
Den 22 mars 2007 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med namnet 
”Informationskrav i noterade företag” och innebär att nya informationsregler ska införas för 
företag som är noterade på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM). 
Årsredovisningen, koncernredovisningen och respektive halvårsrapporter ska undertecknas av 
styrelsen och verkställande direktören och då försäkra att den finansiella informationen är 
riktig och fullständig. Dessa nya informationsregler kommer dessutom att påverka 
informationen i företagens finansiella rapporter samt även innehålla annan kurspåverkande 
information som ska kunna spridas inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES).  
 
Propositionen innehåller ett förslag till en ny ordning för tillsyn över börsföretagens 
finansiella rapporter, där börserna har ansvaret för att bevaka att dessa rapporter är upprättade 
i enlighet med gällande redovisningsregler, främst IFRS. Finansinspektionen har dock det 
slutgiltiga tillsynsansvaret och får för detta ändamål nya befogenheter och möjligheter att ge 
sanktioner. 
 
I och med de ändringar som föreslagits, genomförs EU:s öppenhetsdirektiv som är ett av de 
sista stegen i EU: s handlingsplan för att skapa en integrerad marknad för olika finansiella 
tjänster inom EU. När direktivet väl implementerats i varje stat inom EES, kommer det att 
underlätta för både utgivare och innehavare av gränsöverskridande värdepapper. 
 
Finansinspektionen ges ansvaret för att offentliggöra ägarförändringar för allmänheten i dessa 
företag får. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. (Regeringskansliet 2007) 

 19



4 Empiri och analys 
I detta avsnitt presenterar vi först kortfattad information om de företag vi har granskat, vilka 
finansiella dokument som har påverkats och vilka standarder som har tillämpats i 
redovisningen. 
 

4.1 De statliga företag som vi har undersökt 
 

1. Akademiska Hus 
2. Sveaskog 
3. Swedcarrier 
4. Vasallen 
5. Vattenfall 
6. Vin & Sprit 

 
Samtliga utav dessa företag som vi har undersökt ägs till 100 procent av staten. 

4.1.1 Akademiska Hus 
 
Företagsinformation 
Akademiska Hus4 är ett av Sveriges största fastighetsföretag. Affärsidén är att vara ledande på 
kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Kundgruppen som dominerar är 
Universitet och Högskolor, andra kundgrupper är forskningsinstitut och forskningsintensiva 
företag samt företag, myndigheter och övriga verksamheter som har en strategisk koppling till 
campusområden och som bidrar till en attraktiv helhet. Verksamheten består i att äga, 
förvalta, projektera, bygga och utveckla fastigheter. Dessa är belägna över i stort sett hela 
landet – från Kiruna i norr till Malmö i söder.  
  
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter 
Denna standard har påverkat presentationen av räntebärande skulder och skattefordringar. 
Dock fick detta ingen effekt på koncernens totala balansomslutning. 
 
IAS 19 – Ersättningar till anställda 
Akademiska Hus tillämpade redan RR 29, som i allt väsentligt överrensstämmer med IAS 19. 
Företaget har valt att i enlighet med IFRS 1 att inte tillämpa IAS 19 retroaktivt, för att sedan 
redovisa samtliga effekter direkt mot ingående eget kapital 1 januari 2004. Således 
uppkommer ingen effekt av bytet av redovisningsprincip. 
 
IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Har lett till förändring av värderings- och redovisningsprinciperna för finansiella instrument. 
Övergången till IAS 39 medför att huvudregeln för värdering är att finansiella tillgångar och 
samtliga derivatinstrument är verkligt värde medan samtliga finansiella skulder ska redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde.  
 
 

                                                 
4 Årsredovisning 2004 – 2006 Akademiska Hus 
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IAS 40 - Förvaltningsfastigheter  
Redovisningen av förvaltningsfastigheter har förändrats av denna standard. Fram till den 31 
december 2003 redovisades förvaltningsfastigheter i balansräkningen till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande förbättringsarbeten, minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan, nedskrivningar och återförda nedskrivningar. Enligt IFRS värderas 
förvaltningsfastigheterna till verkligt värde (bedömt marknadsvärde) och värdeförändringarna 
redovisas i resultaträkningen. 
 
IFRS 1 – Första gången IFRS tillämpas 
Övergången tillämpades i enlighet med denna standard, vilket medförde att alla regler skulle 
tillämpas retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen. Vissa undantag från den 
retroaktiva lagstiftningen är dock tillåtna. Akademiska Hus har valt att tillämpa några av dem. 
 
IFRS 3 – Rörelseförvärv 
Akademiska Hus hade tidigare klassificerat förvärv av aktier i dotterföretag som 
rörelseförvärv, vilket de inte utgjorde enligt IFRS. Dessa omklassificerades till nettotillgångar 
som inte utgör rörelse varpå kostnaderna för gruppen omfördelades. 
 
Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning: 
De poster som påverkats i resultaträkningen är: 
Av- och nedskrivningar samt återförda nedskrivningar i fastighetsförvaltningen: kostnaderna 
minskade genom att av- och nedskrivningar återförts. 
Värdeförändringar fastigheter: fastigheterna har skrivits ner i värde, efter beslut av 
Akademiska Hus styrelse att koncernens förvaltningsfastigheter löpande ska värderas till 
verkligt värde.  
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader: Rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade 
eftersom de ändrade redovisningsprinciperna medför att de bedömda förändringarna i 
koncernens fastighetsbestånd redovisas i resultaträkningen och påverkar rörelseresultatet.  
Skatt: Skatten för Akademiska Hus ökade eftersom de förändrade redovisningsprinciperna 
innebar skillnader mellan det redovisade värdet och det skattemässiga värdet. För de 
förändringar som medförde skillnader har uppskjuten skatt redovisats. 
 
Balansräkning: 
De poster som påverkats i balansräkningen är: 
Tillgångar: 
Immateriella tillgångar: Immateriella tillgångar har minskat då två tidigare förvärv som 
klassificerats och redovisats som rörelseförvärv, istället klassificerats som förvärv av en grupp 
av tillgångar som inte utgör en rörelse. Då goodwill inte får finnas med enligt IFRS gjordes en 
omvärdering till verkligt värde, därav minskningen.  
Förvaltningsfastigheter: Förvaltningsfastigheterna har ökat i värde eftersom man efter 
styrelsebeslut räknat om värderingen av fastigheterna till verkligt värde istället för 
anskaffningsvärde i enlighet med IAS 40. 
Finansiella anläggningstillgångar: De finansiella anläggningstillgångarna har ökat i värde 
eftersom att man värderar dessa till verkligt värde. 
Omsättningstillgångar: Omsättningstillgångarna har minskat. Tidigare redovisades de enligt 
lägsta värdets princip, men värderas nu liksom alla andra tillgångar till verkligt värde. 
Aktuell skattefordran: Detta är en post som endast påverkats bokföringstekniskt då den 
tidigare ingick bland övriga fordringar. 
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Eget kapital: 
Fria reserver/balanserat resultat: På grund av en omdisposition av de poster som innehåller 
uppskjutna skattefordringar har denna post ökat. (72 % går till eget kapital och 28 % går till 
latentskuld) 
Årets resultat: Historiskt planenliga avskrivningar, nedskrivningar och återförda avskrivningar 
påverkar resultatet positivt. Förändringar i fastighetsbestånd redovisas också i 
resultaträkningen och påverkar rörelseresultatet negativt (se ovan nämnda 
förvaltningsfastigheter) 
Skulder: 
Skulder: Skuldernas förändringar består mestadels i alla de omfördelats och omklassificerats. 
Enligt IAS 1 så ska skulderna delas upp i en kort- och en långfristig del och dessutom ska 
avsättningar klassificeras som kort- eller långfristig skuld. Tidigare hade Akademiska Hus 
delat upp dem i räntebärande och inte räntebärande. Förändringen som skett har alltså blivit 
att man delat upp skulderna i nya poster; Räntebärande skulder, långfristiga, Räntebärande 
skulder, kortfristiga och Ej räntebärande skulder. Ingen förändring i koncernens totala 
balansomslutning har skett. 
Avsättning uppskjuten skatt: Denna post har tillkommit på grund av skillnaderna som blivit 
av IFRS. För de förändringar som medfört skillnad har uppskjuten skatt redovisats. 
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4.1.2 Sveaskog 
 
Företagsinformation 
Sveaskog5 är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och 
biobränsle. Företaget arbetar dessutom aktivt med markaffärer och tillhandahåller jakt och 
fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i 
Sveaskog och företaget bidrar med miljöhänsyn till en långsiktig och hållbar utveckling 
genom att förvalta skogen föredömligt och lönsamhetsinriktat. Sveaskog ska också ge ägaren 
avkastning på skogskapitalet och vara en föredömlig arbetsgivare och affärspartner. Företaget 
satsar på långsiktig forskning och utvecklig och för en aktiv dialog med sina intressenter. 
Personalen har lokal närvaro över hela landet, då verksamheten är decentraliserad. 
 
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 2 Varulager 
Varulagret har minskat i värde, troligen beroende på att det i enlighet med IAS 2 redovisats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
 
IAS 12 Skatter 
Skattekostnaden för Sveaskog har ökat i och med övergången till IFRS, främst på grund av att 
man värderat om fler tillgångar till verkligt värde vilket förändrat underlaget för 
skatteberäkningen.  
 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 
IAS 16 ställer krav på komponentavskrivning, vilket inte varit ett krav innan. Detta medför 
ingen väsentlig effekt för Sveaskog eftersom de i väsentlig utsträckning tillämpat 
komponentavskrivning innan. 
 
IAS 19 Ersättningar till anställda 
Enligt denna rekommendation ska pensionsutfästelser och pensionsliknande åtaganden 
redovisas som en skuld i koncernens balansräkning. Skulden ska beräknas med utgångspunkt 
från företagsspecifika antaganden där bland annat bedömda framtida lönejusteringar beaktas. 
Detta innebär att de pensionsskulder och avsättningar som motsvarar den skuld som från och 
med 1/1 2004 redovisas som pensionsåtaganden understiger motsvarande åtaganden i 
dotterföretagens redovisning efter hänsyn till uppskjuten skatt och löneskatt. 
 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Enligt denna standard ska alla finansiella instrument identifieras och värderas till verkligt 
värde vid bokslutstillfället. Detta innebär att alla finansiella instrument ska bokföras i 
balansräkningen. Förändringar av verkligt värde mellan två perioder ska redovisas i 
resultaträkningen som finansiella intäkter/kostnader eller rörelseintäkter/kostnader, beroende 
på vilken typ av instrument det handlar om. Under vissa förutsättningar får man tillämpa 
säkringsredovisning, vilket innebär att en del av förändringen i verkligt värde får redovisas 
direkt mot eget kapital, vilket medför att svängningarna i resultatet minskar. Inom Sveaskog 
har som förberedelse bland annat samtliga finansiella tillgångar och skulder inventerats och 
klassificerats och verkligt värde beräknats. 
 
 
 
                                                 
5 Årsredovisning 2004 – 2006 Sveaskog 
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IAS 41 Jord- och skogsbruk 
Denna standard påverkar genom att den kräver redovisning av skogstillgångar till verkligt 
värde (dock avrådde experter Sveaskog att tillämpa denna standard under 2004 på grund av 
den förödelse som stormen Gudrun orsakade). Förändringen i verkligt värde påverkar 
koncernens resultat, tidigare redovisades innehavet av rotstående skog till anskaffningsvärde 
med tillägg för uppskrivningar. Utöver de marknadsrelaterade värdena tillkommer en 
avsättning för uppskjuten skatt som beräknas på mellanskillnaden mellan IAS-värdet och 
aktuellt skattemässigt anskaffningsvärde. Övergångseffekten 1/1 – 05 efter hänsyn till 
uppskjuten skatt redovisas direkt mot eget kapital. 
 
IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter 
Enligt denna standard ska denna typ av tillgångar redovisas till det lägsta av det redovisade 
värdet och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnaderna och att avskrivningarna av 
dessa tillgångar ska upphöra. Dessutom ska tillgångar som uppfyller villkoren för att 
klassificeras som om de innehas för försäljning, redovisas i en separat post i balansräkningen. 
Likaså ska resultatet av avvecklade verksamheter redovisas separat i resultaträkningen. 
För Sveaskog har denna standard medfört en minskning av resultatet på grund av 
omvärderingen. 
 
Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning: 
De poster som påverkats i resultaträkningen är: 
Nettoomsättning: som är helt hänförlig till skogsrörelsen har minskat till följd av förändringar 
i andra poster. 
Övriga rörelseintäkter: har minskat eftersom man inte längre redovisar realisationsvinster från 
försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier, som denna post mestadels bestod av, 
under denna rubrik. 
Förändring av varulager: denna post har tillkommit i resultaträkningen som en följd av att 
man ändrat värderingsprincipen för varulager. 
Övriga externa kostnader: denna post består mestadels av ersättningar till entreprenörer inom 
skogsrörelsen samt frakter och transporter men också olika former av uthyrning av olika 
kontorslokaler, skogsmaskiner, bilar och övriga fordon. Denna visar ett bättre resultat 
eftersom att man börjat tillämpa IAS 17, leasingavtal. 
Personalkostnader: minskat till följd av att man tillämpar IAS 19, ersättningar till anställda, 
som reglerar pensionskostnader, avgångsvederlag etc. 
Avskrivningar: har blivit lägre eftersom att man ändrat värderingsprinciperna och numer 
värderar till verkligt värde. 
Resultatandelar i intresseföretag: uppvisar ett mindre negativt resultat eftersom man tillämpar 
IFRS 3, rörelseförvärv. 
Finansnetto: har förbättrats på grund av påverkan på finansiella intäkter och finansiella 
kostnader. 
Skatt: ökat eftersom att man omvärderat tillgångar till verkligt värde vilket ökat underlaget för 
skatteberäkningen. 
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt: denna post har inte funnits förut, utan 
tillkommit eftersom att man tillämpar IFRS 5, anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter, där standarden kräver en omklassificering av 
posterna där man ska kunna se vilka tillgångar företaget innehar endast till försäljning så att 
dessa inte blandas upp med den övriga verksamheten. 
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Balansräkning: 
De poster som påverkats i balansräkningen är: 
Tillgångar: 
Skogsmark: har minskat pga värderingen till verkligt värde. Det är på grund förstörelsen som 
orsakades av stormen som skogsmarken värderas till detta värde. 
Biologiska tillgångar: denna post har tillkommit antagligen i avsaknad på aktiv marknad och 
därmed relevanta marknadspriser. Det verkliga värdet har beräknats som ett avkastningsvärde. 
Övriga anläggningstillgångar: har ökat troligen som följd av att man gjort en omjustering av 
poster. 
Varulager: har minskat eftersom att man i enlighet med IAS 2, varulager, redovisat detta efter 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Kortfristiga fordringar, ej räntebärande: har ökat. Denna post består till största del av 
kundfordringar, fordringar hos moder- och intresseföretag, derivattillgångar och övriga 
kortfristiga fordringar. 
Eget kapital: 
Eget kapital: har ökat främst beroende på att man infört IAS 41, jord- och skogsbruk och IAS 
2, varulager. 
Skulder: 
Skulder: har omklassificerats i enlighet med IAS 1, utformning av finansiella rapporter. 
Denna standard kräver redovisning av skulderna i en kort- och långfristig del, och dessutom i 
räntebärande och icke räntebärande skulder. 
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4.1.3 Swedcarrier AB 
 
Företagsinformation 
Swedcarrier6 är ett holdingföretag som helägt av svenska staten, vars verksamhet har sitt 
ursprung i Affärsverket Statens järnvägar. Ett holdingföretag är ett företag som äger aktier i 
andra företag och syftet är ofta att ha kontroll över ett antal andra företag. Swedcarriers 
affärsinriktning är att renodla fastighetsbolaget Jernhusen till att bli en värdeskapande aktör 
inom kommunikationsfastigheter, samt att genom försäljningar realisera marknadsvärdena i 
de övriga dotterföretagen EuroMaint och SweMaint.  
  
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
Denna standard har påverkat utformningen av de finansiella rapporterna, men har ingen effekt 
på varken resultatet eller balansomslutning. 
 
IAS 2 Varulager 
Lager och förråd redovisas till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet. 
Swedcarrier använder först in, först ut metoden (FIFU). (Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset med avdrag för relevanta rörliga försäljningskostnader.) 
 
IAS 7 Kassaflödesanalys 
Vid redovisning av kassaflöde från den löpande verksamheten tillämpas indirekt metod. 
 
IAS 12 Inkomstskatter  
Aktuell skatt beräknas på periodens skattepliktiga resultat. Posten redovisar även justering av 
skatt för tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas för alla skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden. 
Uppskjutna skatteskulder minskade medan uppskjutna skattefordringar ökade. 
 
IAS 14 Segmentrapportering 
Eftersom Swedcarriers dotterföretag driver skilda verksamheter med särskilda produkter och 
tjänster betraktas deras verksamhet som primära segment. De geografiska marknaderna 
betraktas som det sekundära segmentet. 
 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan över tillgångens nyttjandeperiod samt ackumulerade 
nedskrivningar. 
Tillgångarna värde prövas varje balansdag och justeras vid behov och skrivs ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överskrider dess uppskattade 
återvinningsvärde. 
 
IAS 17 Leasingavtal 
Betalningar för leasingavtal som görs under leasingperioden redovisas linjärt som en kostnad 
över leasingperioden i resultaträkningen. 
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IAS 18 Intäkter 
Hyra och annan uppdragsinkomst intäktsredovisas endast när betalningar sannolikt kommer 
att tillfalla företaget. Om de totala utgifterna för ett uppdrag överstiger de totala intäkterna för 
uppdraget redovisas befarad förlust som kostnad i sin helhet. 
 
IAS 19 Ersättningar till anställda 
Pensionsplanerna finansieras genom betalning av försäkringspremier eller genom avsättning i 
balansräkning. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i 
den omfattning som antingen kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo. 
 
IAS 24 Upplysningar närstående 
Upplysningar ges om transaktioner med närstående som medför att resurser, tjänster eller 
förpliktelser överförs mellan närstående, oavsett om ersättning utgår eller inte. Informationen 
innehåller uppgifter om relationen till närstående och information om vilken påverkan 
relationen har för de finansiella rapporterna. 
 
IAS 38 Immateriella tillgångar 
Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar och består av det 
belopp som är skillnaden mellan köpeskillingen (anskaffningsvärdet) och det verkliga värdet 
på andelen av förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill ska 
prövas om nedskrivningsbehov föreligger när en tillgång minskat i värde bestående. 
 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Samtliga finansiella tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen där de finansiella 
instrumenten värderas till verkligt värde vilket styr den löpande värderingen. 
 
IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
Värderingen av förvaltningsfastigheter sker till verkligt värde och görs varje år både internt i 
företaget och externt. Samtliga förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen och 
därigenom påverkas även skatten genom uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar. 
 
IFRS 3 Rörelseförvärv 
Innebär att verkligt värde på tillgångar, skulder och avsättningar inklusive åtaganden och 
fordran från utomstående part som inte redovisas i den förvärvade verksamhetens 
balansräkning fastställs vid förvärvstidpunkten. 
 
Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning: 
De poster som påverkat resultaträkningen är: 
Nettoomsättning: Denna post minskade. 
Övriga rörelseintäkter: minskade till följd av genomförd värdeförändring i posten 
fastighetsförsäljningar. 
Driftskostnader: minskade genom aktivering av underhåll för förvaltningsfastigheter. 
Övriga externa kostnader: ökade på grund av ökade kostnader för leasingavtal.  
Personalkostnader: minskade till följd av en omvärdering av pensionsförpliktelse i enlighet 
med IAS 19. 
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Av- och nedskrivningar: minskade till följd av att goodwill inte längre får skrivas av samt 
genom återföring av periodens av- och nedskrivningar samt omklassificeringar vilket ökade 
resultatet. 
Övriga rörelsekostnader: ökade 
Realiserade fastigheter, orealiserade fastigheter och orealiserade finansiella instrument: I 
dessa poster förekommer värdeförändringar som kommer av att de är nya poster som 
tillkommit genom implementeringen av IFRS och står därigenom för en ökning av årets 
resultat. Swedcarrier värderar dessa poster till verkligt värde. För dessa poster redovisas alla 
förändringar i verkligt värde jämför med tidigare bokfört värde som en ökning i 
resultaträkningen i posten ”fastigheter, orealiserade”. 
Skatt: har påverkats genom en ökning som beror på dels en förändring i verkligt värde för 
förvaltningsfastigheter samt effekten av ändrad bedömning av underskottsavdrag och andra 
temporära skillnader. Den uppskjutna skatten på 28 procent har påverkats av alla ovanstående 
poster i resultaträkningen. 
 
Balansräkning: 
De poster som påverkats i balansräkningen är: 
Tillgångar: 
Materiella anläggningstillgångar: har ökat i värde på grund av tillämpning av IAS 16, 
materiella anläggningstillgångar.  
Finansiella anläggningstillgångar: har minskat i värde. Verkligt värde fastställs vid 
köpetillfället och dessutom används olika värderingstekniker för att fastställa verkligt värde 
för de finansiella tillgångarna som handlas på en overksam marknad. 
Varulager: minskade i värde på grund av att förråd och lager redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärdet. Koncernen tillämpar därtill användningen av 
först in, först ut metoden (FIFU). Dessutom påverkades posten genom att en ny modell för 
inkurans implementerades, vilket påverkade resultatet positivt. 
Kundfordringar och övriga fordringar: ökade i värde på grund av en omklassificering enligt 
IAS 39, finansiella instrument, redovisning och värdering. 
Eget kapital: 
Eget kapital: ökade i värde till följd av att fastigheterna redovisas till verkligt värde. Denna 
justering har således också påverkat skatten, som därigenom blivit högre. 
Skulder: 
Avsättningar till pensioner: har minskat efter påverkan av att IAS 19, ersättningar till 
anställda tillämpas och har medfört en omklassificering av posterna. Pensionsförpliktelser 
finansieras genom betalning av försäkringspremier eller genom avsättning i balansräkning.  
Uppskjuten skatt: består av alla tillfälliga skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet och de redovisade värdena på tillgångar och skulder i 
koncernredovisningen. 
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4.1.4 Vasallen 
 
Företagsinformation 
Vasallen7 omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till 
attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. Utveckling och satsning sker inom 
exempelvis utbildningsområdet, kontor, service, bostäder och industri. 
När utvecklingsarbetet är genomfört och områdena har fått nytt liv säljs fastigheterna på 
kommersiella villkor.  
 
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
I det stora hela har detta inte medfört större förändring än att utökade tilläggsupplysningar i 
årsredovisningen krävs. 
 
IAS 19 Ersättningar till anställda 
Vasallen har en förpliktelse att lämna de avtalade ersättningarna för förmånsbestämda 
pensionsplaner till anställda, både nuvarande och tidigare, vilket innebär att Vasallen bär både 
den aktuariella risken (risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat) och 
investeringsrisken (risken att tillgångarna inte kommer att vara tillräckligt för att lämna de 
förväntade ersättningarna). Gällande avgiftsbestämda pensionsplaner innebär att företagets 
rättsliga eller informella förpliktelse begränsas till det företaget accepterat att bidra med. I 
detta fall bär de anställda aktuariell- och investeringsrisk. Ersättning vid uppsägning betalas ut 
då en anställd frivilligt eller vid uppsägning på företagets initiativ avgått före normal 
pensionstidpunkt. Vederlag utbetalas när avgången är bevisligen förpliktad, antingen genom 
att den anställde blir uppsagd genom en detaljerad, formell plan, utan möjlighet till 
återkallelse eller som utbetalning som ersättning för att uppmuntra frivillig avgång. 
 
IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser 
Vasallen tar inga medvetna valutarisker (förändringar i olika valutakurser påverkar 
avkastningen på placeringar). Derivattransaktioner får endast ske för att kurssäkra utlåning i 
utländsk valuta till dotterföretag. 
 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Tillämpningen av denna standard har inte medfört någon betydelsefull skillnad för Vasallen, 
men de har fått ändra sina redovisningsprinciper, eftersom denna standard kräver att man 
värderar alla finansiella instrument värderas till verkligt värde i balansräkningen på 
bokslutsdagen. 
Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde – i denna kategori ingår kortfristiga 
placeringar. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde – i den kategorin 
ingår leverantörsskulder och övriga skulder.  
 
IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas 
Vasallen tillämpade denna standard vid implementeringen av IFRS. 
 
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 
Denna standard kommer att påverka Vasallens upplysningar om finansiella instrument. 
Tillämpas från och med 1 januari 2007. 
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IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innefattar ett leasingavtal 
Tillämpas från och med 1 januari 2006. Påverkar inte företagets redovisning. Vasallen är både 
leasinggivare (personbilar och kontorsmaskiner i mindre omfattning) och leasingtagare 
(uthyrning av fastigheter). Kostnader och intäkter som uppstår i samband med leasing bokförs 
linjärt över leasingperioden i resultaträkningen. Balans- och resultaträkningen påverkas inte 
nämnvärt av denna. 
 
Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning 
Följande poster har påverkats i resultaträkningen 
Nettoomsättningen: Denna post har ökat då man i enlighet med IAS 17 har gjort en justering 
av hyresbeloppen.  
Av- och nedskrivning av fastigheter: Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde i balansräkningen. Detta medför att av- och nedskrivningar på sådana fastigheter 
försvinner i resultaträkningen. 
Försäljningar av fastigheter/aktier i dotterbolag: Denna post har eliminerats då Vasallen 
redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta innebär att 
resultatet från fastighetsförsäljningar förändras och att skillnaden mellan försäljningspris och 
senaste marknadsvärdering redovisas som värdeförändring. 
Värdeförändringar i fastigheter: Förvaltningsfastigheter redovisas i enlighet med IAS 40 till 
verkligt värde i balansräkningen. Fastigheterna har alltså minskat i värde. Rättelse av tidigare 
redovisningsprinciper, vilket medförde en omklassificering från utvecklingsfastigheter till 
förvaltningsfastigheter har ökat rörelseresultatet och resultat efter skatt. 
Skatt: Skatten har ökat på grund av avyttring av förvaltningsfastigheter. Dessa överfördes från 
kontot Uppskjuten skatteskuld som avsåg en positiv skillnad mellan det verkliga värdet och 
det bokförda värdet.    
 
Balansräkning 
Följande poster har påverkats i balansräkningen: 
Tillgångar: 
Förvaltningsfastigheter: Förvaltningsfastigheterna har ökat i värde i och med IAS 40, där man 
värderar till verkligt värde. Skillnaden som blir mellan verkligt värde och tidigare redovisat 
värde redovisas som värdeförändring. 
Utvecklingsfastigheter: Dessa fastigheter finns fortfarande kvar, men redovisas nu istället som 
förvaltningsfastigheter. 
Övriga tillgångar: denna post har övriga fordringar ökat med motsvarande belopp som ökade 
nettoomsättningen i och med de hyreshöjningar som genomförts i enlighet med IAS 17. 
Eget kapital: 
Eget kapital: Det egna kapitalet har justerats genom värdeförändringar på fastigheter, vilka 
har ökat i värde och således också påverkat skatten, som blivit högre. Hyresrabatterna som 
påverkat nettoresultatet har här också påverkat med en ökning. 
Skulder: 
Uppskjuten skatteskuld: Uppskjuten skatteskuld har ökat på grund av den positiva skillnaden 
som uppstod vid jämförelse av värdering till verkligt värde och bokförda värden.  
Räntebärande skulder: Dessa har eliminerats i och med att IAS 1, utformning av finansiella 
rapporter, kräver uppdelning av kort- och långfristig skuld, istället för räntebärande och icke 
räntebärande. 
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4.1.5 Vattenfall AB  
 
Företagsinformation 
Vattenfall8 är idag Europas största värmeproducent och den fjärde största elproducenten .  
Affärsidén är lönsam elproduktion som ska vara uthållig, miljöriktig samt säker och deras 
vision är att bli den mest värdeskapande elproducenten i Europa. 
Vattenfall är verksam i alla delar av tillverkningsskedjan, från produktion till försäljning.  
 
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 1 - Utformning av finansiella rapporter. 
Denna standard har endast påverkat i form av omklassificering. Ingen påverkan på resultatet  
  
IAS 16 – materiella anläggningstillgångar  
Bedömer framtida utgifter för återställande och nedmontering av materiella 
anläggningstillgångar som inräknas i anskaffningsvärdet. Nuvärdet av den framtida utgiften 
redovisas som en avsättning. För förstagångstillämpare gäller särskilda undantagsregler enligt 
IFRIC 1 för beräkning av det aktiverade beloppet.  
 
IAS 19 (RR 29) - Ersättningar till anställda 
Vattenfall tillämpade redan innan RR 29, som i stort motsvarar IAS 19. Ingen skillnad 
uppkom därför i redovisningen efter implementering av denna. 
 
IAS 37 – avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
Den effekt som uppkommer när man vid nuvärdeberäkning ökar det redovisade beloppet över 
tiden, som en konsekvens av att utbetalningstidpunkten närmar sig, ska redovisas som en 
finansiell post. Motsvarande effekter på avsättningar för pensioner, IAS 19, kommer även 
fortsättningsvis att redovisas som en rörelsekostnad. 
 
IFRS 1 – första gången IFRS tillämpas 
Denna har som utgångspunkt att alla standards ska tillämpas retroaktivt men innehåller ett 
antal undantag från denna regel. Vattenfall har valt att tillämpa vissa av dem, bland annat IAS 
39, finansiella instrument: redovisning och värdering, som man börjar tillämpa från och med 1 
januari 2005. 
 
IFRS 3 - Rörelseförvärv 
Övertagna tillgångar och skulder ska värderas till verkligt värde.  
 
IFRIC 5 – rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och 
miljöåterställande åtgärder 
Enligt denna standard ska medel som fonderas för framtida utgifter för återställning och 
nedmontering redovisas som en tillgång i balansräkningen. 
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Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning: 
De poster som påverkats i resultaträkningen är: 
Kostnad för sålda produkter: har ökat genom att de direkta kostnaderna inkluderar 
produktionsskatter och avgifter samt fastighetsskatter. I kostnaderna ingår även ränta från 
pensionskostnaden, netto efter avdrag för förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna.  
Kostnader för försäljning, forskning och utveckling samt administration: har ökat genom att 
de kostnader för utveckling som påverkar balansräkningen även belastar denna post med 
tillhörande avskrivning. Dessutom ökar kostnaderna genom avsättningar som påverkats av 
diskonteringseffekter har omklassificerats i resultaträkningen. 
Andelar i intresseföretags resultat: har ökat eftersom intresseföretagens värde omvärderats. 
Rörelseresultat: har minskat på grund av intresseföretagens omvärdering. 
Finansiella intäkter: har ökat eftersom avkastningen på andelen i Kärnavfallsfonden redovisas 
som en finansiell intäkt. Dessutom har posten ökat med anledning av diskonteringseffekter 
hänförbara till avsättningar. 
Finansiella kostnader: har ökat på grund av diskonteringseffekter som är hänförbara till 
avsättningar som ligger långt i framtiden och därigenom tas upp till diskonterade värden samt 
omklassificeras i resultaträkningen.  
Skatt: skatten har justerats, vilket är ett resultat av övriga resultatpåverkande poster.  
Minoritetsintressen: är en post som inte längre utgör en avdragspost i resultaträkningen, utan 
redovisas istället enligt IFRS i eget kapital. 
  
Balansräkning: 
Tillgångar: 
Immateriella anläggningstillgångar: justerades med en ökning av värdet på grund av att 
goodwillavskrivningar ej längre var tillåtna utan återinfördes retroaktivt för 2004. Dessutom 
ökades posten med tillgången som kommer av medel satsas på utveckling och som belastar 
resultaträkningen med avskrivning.  
Materiella anläggningstillgångar: justerades med en ökning av värdet till följd av omvärdering 
till värdering till verkligt värde 
Andra anläggningstillgångar: justerades med en ökning av värdet på lika premisser. Inom 
posten anläggningstillgångar har också vissa ändringar i klassificeringarna gjorts, samt för 
nettoredovisningen av valutakursdifferenser har det inneburit ändrade värden för finansiella 
intäkter respektive finansiella kostnader.  
Varulager: justerades med en positiv ökning av värdet eftersom själva nyttjandet är så långt i 
framtiden att värdet räknades om till det framtida diskonteringsvärdet. 
Kortfristiga fordringar mm: justerades med en positiv ökning av värdet eftersom avkastningen 
på Vattenfalls andel i Kärnavfallsfonden för framtida utgifter för kärnkraftsproducenternas 
åtagande, redovisas som en finansiell intäkt. 
Kortfristiga placeringar: justerades med en bokföringsteknisk påverkan vilket gav resultatet 
av en minskning av värdet som analogt innebar en ökning av posten Kassa, bank och liknande 
tillgångar.  
Omsättningstillgångar: justerades med en ökning främst på grund av ökningen av kassa, bank 
och liknande tillgångar. 
Minoritetsintressen: påverkades genom att minoritetens andel av nettoresultatet inte längre 
utgör en avdragspost i resultaträkningen. Minoritetens andel i eget kapital redovisas enligt 
IFRS i eget kapital. 
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Eget kapital: 
Eget kapital: har ökat med motsvarande del som avsättningarna minskades med genom att 
goodwill i balansräkningen återfördes. Eget kapital har även ökat genom den delen av 
goodwillavskrivningen ökade posten immateriella anläggningstillgångar. Eget kapital har 
dessutom ökat med samma andel som minoritetsintressen minskades med. 
Skulder: 
Avsättningar: justerades genom att postens innehåll delades upp i posterna Eget kapital med 
den del som motsvarade Goodwill, långfristiga respektive kortfristiga skulder.  
Långfristiga skulder: har ökat på grund av att posten avsättningar togs bort och ökade på de 
långfristiga skulderna. 
Kortfristiga skulder: har ökat på grund av att posten avsättningar togs bort och ökade på de 
kortfristiga skulderna med motsvarande del. 
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4.1.6 V&S Vin & Sprit AB 
 
Företagsinformation 
V&S Vin & Sprit AB9 har som uppdrag att vara ett av flera konkurrerande företag på 
alkoholdryckesmarknaden. Affärsidén är ”att erbjuda konsumenterna alkoholprodukter av rätt 
kvalitet genom starka och attraktiva varumärken”. Ägandet bedrivs av regeringen genom 
Näringsdepartementet. Koncernen (V&S Group) består av moderföretaget V&S Vin & Sprit 
AB och andra rörelsedrivande koncernföretag i flera olika länder. 
 
Följande IAS/IFRS-standarder har påverkat redovisningen 
IAS 8 - Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel 
Används för redovisning av byten av redovisningsprinciper eller ändringar i uppskattningar 
och bedömningar samt rättelser av fel i tidigare perioder. Skatteeffekterna av rättelser av fel i 
tidigare perioder samt av retroaktiva justeringar som genomförts vid byten av 
redovisningsprinciper redovisas och upplysning lämnas i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter. 
 
IAS 14 - Segmentsinformation 
Ett segment är en rörelsegren inom koncernen som erbjuder antingen produkter/varor eller 
tjänster. Det är endast i koncernredovisningen som segmentinformation lämnas. 
 
IAS 17 - Leasade tillgångar 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som operationell eller finansiell 
leasing. Betalningar av operationella leasingavtal kostnadsförs i resultaträkningen. Eventuella 
förmåner som fås i och med avtalet redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i 
resultaträkningen. Finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens balansräkning 
och avgifterna fördelas mellan amorteringar på den kvarvarande skulden och räntekostnader 
som fördelas över hela leasingperioden så att varje period debiteras med en fast räntekostnad 
för den redovisade skulden. Varierande avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 
 
IAS 19 - Ersättningar till anställda 
Vin & Spritkoncernen har två förmånsbestämda planer som lämnar ersättningar till anställda 
tjänstemän när de går i pension. Vad gäller de åtaganden som avgifter till pensionsåtaganden 
innebär redovisas de som en kostnad i koncernens resultaträkning när de uppstår och därefter 
som en skuld i koncernens balansräkning.  
 
IAS 21 - Effekter av ändrade valutakurser. 
Finansiella rapporter i en verksamhet ska upprättas i den funktionella valutan och ska därefter 
räknas om till svenska kronor till balansdagskurs. Även bokslut ska upprättas i den 
funktionella valutan och därefter räknas om till svenska kronor till balansdagskurs i 
balansräkningen och till genomsnittskurs i resultaträkningen. För V&S innebär detta att 
värderingar av anläggningstillgångarna omräknas till balansdagskurs vilket ökar eget kapital. 
 
IAS 23 - Lånekostnader 
Räntekostnader på skulder redovisas i resultaträkningen. Beräkningen av räntekostnaderna är 
nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under lånetiden och blir samma som det 
redovisade värdet av skulden som redovisas i balansräkningen. 
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IAS 36 - Nedskrivningar 
Denna standard reglerar så att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 
återvinningsvärdet. Ett för högt värde är i de fall då det redovisade värdet överstiger nuvärdet 
av det förväntade inbetalningsöverskott som tillgången ger skall värdet på tillgången skrivas 
ned. Standarden uppger också när en återföring av en nedskrivning skall ske och vilka 
upplysningar som i så fall skall lämnas. 
 
IAS 38 - Immateriella tillgångar. 
Immateriella tillgångar vars nyttjandeperiod är obestämbar ska inte skrivas av utan istället 
redovisas till anskaffningskostnaden med avdrag för eventuell nedskrivning. 
 
IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Finansiella derivatinstrument ska redovisas till verkligt värde i balansräkningen. När 
förändringar i verkligt värde uppstår ska de antingen redovisas i resultaträkningen om 
säkringsredovisning inte kan tillämpas eller redovisas direkt mot eget kapital om 
säkringsredovisning tillåts.  
 
IFRS 3 - Rörelseförvärv  
Enligt IFRS 3 skall goodwill, från och med 1 jan 2004, inte längre skrivas av. I stället testas 
goodwill årligen, eller vid indikation på värdeminskning, för eventuellt nedskrivningsbehov. 
Effekten av V&S övergång till IFRS är att årets resultat förbättrats då den avskrivning på 
goodwill som redovisats under året återförs, redovisat värde på goodwill ökar med 
motsvarade belopp. 
 
IFRS 5 - Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 
verksamheter 
Denna standard började tillämpas från den 1 jan 2005 för de anläggningstillgångar som 
innehades för försäljning samt för avvecklade verksamheter. Tillämpningen innebär ingen 
omklassificering och därigenom ingen öppningsbalans. 
 
IFRS 7 - Finansiella instrument: Upplysningar 
Började tillämpas den 1 jan 2007 och ställer krav på dels betydande information avseende de 
finansiella instrumenten har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa 
och kvantitativa upplysningar om risker och dess omfattning. Effekten av implementeringen 
innebär ett ökat informationskrav i de finansiella rapporterna avseende de finansiella 
tillgångarna och de finansiella skulderna samt kapital. 
 
IFRIC 9 - Omräkning av inbäddade derivat (Reassessment of Embedded Derivatives) 
Träder ikraft fr.o.m. räkenskapsåret 2007 och börjar tillämpas från och med den 1 jan. Denna 
tolkning gäller för alla inbäddade derivat inom tillämpningsområdet för IAS 39, med 
reservation för frågor som gäller förnyad mätning. Dessa reservationer kan uppkomma till 
följd av en omvärdering samt förvärv, genom företagsförvärv eller företags samgående, som 
har kontrakt med inbäddade derivat och inte har möjlighet till omvärdering på förvärvsdagen. 
 
 
 
 
 
 
 

 35



Följande finansiella poster har påverkats 
Resultaträkning: 
Följande poster har påverkats i resultaträkningen: 
Råvaror och förnödenheter: minskade kostnaderna på grund av en omvärdering. 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar: minskade 
kostnaderna eftersom goodwill inte längre får skrivas av. 
Finansiella kostnader: minskade i huvudsak på grund av omvärdering av finansiella lån samt 
dess skatteeffekt. 
Skatt: ökade som en effekt av koncernens ökade resultat samt på grund av den uppskjutna 
skatteskulden. 
Årets resultat: ökade/förbättrades genom att den redovisade avskrivningen på goodwill 
återfördes. 
 
Balansräkning: 
Följande poster har påverkats i balansräkningen: 
Immateriella anläggningstillgångar: ökade genom att den avskrivning på goodwill som 
redovisats under året återfördes, dessutom har redovisat värde på goodwill ökat med 
motsvarade belopp. Detta innebär att tidigare redovisade avskrivningar på immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod återförts mot eget kapital i balansräkningen. 
Materiella anläggningstillgångar: ökade i värde genom att redovisningsprincipen för 
anläggningstillgångarna byttes från ”monetära-ickemonetära metoden” till balansdagskurs 
vilket ökade eget kapital. 
Finansiella placeringar: minskade på grund av omvärdering av finansiella placeringar och lån 
inklusive dess skatteeffekt. 
Långfristiga fordringar: ökade på grund av omklassificering. 
Kundfordringar: minskade eftersom derivatinstrument används främst för hantering av 
valutarisker i framtida inköp och försäljning men även för hantering av ränterisker. 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: ökade genom att de förutbetalda kostnaderna 
för marknadsföringsmaterial inte bedömdes kunna redovisas så istället rapporteras de som en 
kostnad. 
Övrigt tillskjutet kapital: är en post som tillkommit i och med en omklassificering efter 
övergången till IFRS och ökade posten Eget kapital. 
Reserver: minskades från en pluspost till en minuspost genom användningen av 
derivatinstrument främst för hantering av valutarisker i framtida inköp och försäljning men 
även för hantering av ränterisker. 
Balanserat resultat inkl årets resultat: ökade på grund av justeringar som är hänförliga till 
återföringen av goodwill, ökningen av de immateriella anläggningstillgångarna, ökningen 
genom bytet av princip vid valutakursomräkning av den integrerade verksamhet tidigare 
omräknad enligt MIM-metoden till balansdagskursen, omvärdering av finansiella tillgångar 
och skulder samt finansiella derivat ökade liksom säkringsreserver. En minskning kom av att 
posten förutbetalda kostnader kostnadsförts, och posten uppskjuten skatt ökade vilket 
minskade resultatet.  
Minoritetsintresse: som är en komponent av eget kapital lades till som en ny post och ökade 
därigenom tillgångarna. 
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Skulder: 
Långfristiga räntebärande skulder: minskade på grund av omvärdering av finansiella 
placeringar och lån inklusive dess skatteeffekt. 
Uppskjutna skatteskulder: ökade på grund av IFRS-justeringar som orsakade en skillnad 
mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Skillnaden gav 
upphov till att en uppskjuten till verkligt värde. Baserades på en skattesats om 28 procent. 
Ökningen i den uppskjutna skatteskulden är hänförlig till materiella anläggningstillgångar 
som minskat, immateriella anläggningstillgångar samt långfristiga räntebärande skulder som 
ökat. 
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4.2 Sammanfattning av de sex bolagen 
I detta avsnitt sammanfattar vi företagsanalyserna samt redogör för de ändringar som haft 
störst påverkan på resultat- och balansräkning. 
 
Akademiska Hus 
Resultatet i företaget har ökat främst till följd av omvärderingar av tillgångarna i företaget till 
verkligt värde. 
Den totala balansomslutningen har ökat på grund av värdering till verkligt värde samt ett antal 
omklassificeringar av olika poster har genomförts främst till följd av ökade krav på 
information.  
 
Sveaskog 
Resultatet i Sveaskog har minskat efter införande av IFRS som effekt främst av IAS 41, IAS 
12 och IFRS 5. 
Balansomslutningen har ökat främst beroende på värdering till verkligt värde enligt IAS 39, 
IAS 41 och IAS 12. Att beakta i detta fall är att stormen Gudrun skapade förödelse under 
2004. 
 
Swedcarrier 
De områden som haft störst effekt på balansräkning, eget kapital och redovisat resultat vid 
övergången till IFRS är: IAS 19 Pensioner, IAS 39 Finansiella instrument samt IAS 40 
Förvaltningsfastigheter som värderats till verkligt värde. 
 
Vasallen 
Företagets resultat har minskat i anslutning till ändrade redovisningsprinciper. Främst 
beroende på att rörelseresultatet minskade eftersom en omklassificering gjordes av 
utvecklingsfastigheter till förvaltningsfastigheter. 
Balansomslutningen har ökat främst på grund av värderingen av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde. Detta medförde en ökning av eget kapital och skulder i form av uppskjuten 
skatteskuld på skillnaden.  
 
Vattenfall 
Resultatet i Vattenfall har minskat efter implementeringen av IFRS, främst beroende på 
negativ goodwill som återförts och balanserats i eget kapital. 
Balansomslutningen för företaget har ökat, beroende på värdering till verkligt värde av 
finansiella instrumenten och återställning enligt IFRIC 5.  
 
Vin & Sprit 
Resultatet för Vin & Sprit har förbättrats på grund av den återförda goodwillavskrivningen. 
Den totala balansomslutningen har minskat främst på grund av att de finansiella placeringarna 
och de långfristiga räntebärande skulderna minskat.  
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5 Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar: Hur har redovisningen i 
statligt ägda dotterbolag påverkats av justeringen till IFRS? Hur påverkas den svenska 
statens redovisning av dotterföretagens tillämpning av IFRS? 
Hur påverkas den svenska staten av att kapitalandelsmetoden används i konsolideringen av 
dotterföretag i redovisningen? 
 
Företagen med statligt ägande förvaltas av Regeringskansliet. Vi granskade därför 
årsredovisningarna från Regeringskansliet från år 2004 och 2005 och jämförde siffrorna med 
statens årsredovisningar för samma år för att se påverkan som IFRS medförde. Den största 
delen av statens aktier redovisar Regeringskansliet under posten ”andelar i dotter- och 
intresseföretag” i balansräkningen. För att kunna se påverkan av IFRS justerades 
jämförelsetalen för 2004 vilket ledde till en höjning av posten ”andelar i dotter- och 
intresseföretag” med 30,3 miljarder kronor år 2004 i. I resultaträkningen ledde justeringen till 
en minskning i posten ”resultat från andelar i dotter- och intresseföretag” med 1,6 miljarder 
kronor samma år. Resultaträkningens saldo minskade följaktligen från -16,8 miljarder kronor 
till -18,4 miljarder kronor.  
 
Eftersom många av företagen är stora och redovisar enligt IFRS har således Regeringskansliet 
också övergått till att redovisa aktierna enligt detta regelverk, vilket höjde värdet. 
Nettoeffekten av påverkan i balansräkningen för år 2004 uppskattas till 18,1 miljarder kronor 
och påverkar därigenom även statens nettoförmögenhet med motsvarande belopp. Den 
främsta förklaringen till ökningen är det förändrade värdet av resultatandelar i dotter- och 
intresseföretag på grund av övergången till IFRS.  
 
År 2005 uppvisade statsbudgeten ett överskott där den största delen kom från ökade 
skatteinkomster. Framför allt berodde de ökade skatteinkomsterna (som redovisas 
kassamässigt) på regelförändringar, händelser av engångskaraktär och dessutom ändringar i 
periodiseringarna som inträffat under året. Statens skatteintäkter däremot har en direkt 
koppling till det aktuella årets skatteregler.  
 
Då näringslivet använder kapitalandelsmetoden för redovisning av intressebolag och 
förvärvsmetoden för redovisning av dotterföretag, uppstår en stor skillnad mellan de två 
sektorerna i de olika sätten att koncernredovisa. Vi upplever att kapitalandelsmetoden är en 
rättvisande princip att använda, eftersom metoden tar hänsyn till andelarna i företagen och 
redovisar både anskaffningsvärdet samt ökningen respektive minskningen av värdet i 
företagens nettotillgångar. Dessutom redovisas företagens resultat som en intäkt i 
resultaträkningen. I de företag som vi har undersökt (och vi kan anta att detta gjorts i samtliga 
företag som bytt redovisningsprincip) har bedömningar gjorts både internt och externt för att 
säkerställa korrekt värdering innan företagens tillgångar har värderats till verkligt värde.  
 
Utfallet i resultaträkningen utgör grunden för att bedöma statens sammanlagda 
resursförbrukning. Värdet av statens samlade tillgångar och skulder varje balansdag redovisas 
i balansräkningen. Statens lånebehov påverkas av inkomster och utgifter som omfattas av 
statsbudgeten. Statsskulden påverkas när staten tar emot utdelningar, köper och säljer andelar 
eller liknande. Statsskulden påverkas däremot inte av ett ökat värde på andelar i statliga 
företag som orsakats av ökat eget kapital som kommer från den egna verksamheten.  
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Vad vi har kunnat utläsa av alla de olika rapporter och årsredovisningar som vi har studerat, 
har de företag som haft överskott fått ett högre överskott om man räknat om redovisningen 
enligt IFRS-regler. Analogt har företag med ett underskott fått ett större underskott vid 
omräkning av redovisningen till IFRS. Vi tror att detta främst beror på att man enligt de nya 
reglerna ska använda sig av verkligt värde i redovisningen istället för anskaffningsvärde som 
det tidigare handlat om. Förändringen har till största del berott på att företagen justerat det 
egna kapitalet på grund av justeringen till verkligt värde.  
 
Vi har försökt uppmärksamma att vi valt ut sex statligt ägda företag och vi har inte haft för 
avsikt att generalisera våra slutsatser till att vara tillämpbara på hela den statliga 
koncernredovisningen. Vår uppsats är en fallstudie av de företag som justerats mest i och med 
övergången till IFRS. Vi har tittat på den delen av dotterföretagens redovisning som har 
påverkats. De ändrade redovisningsprinciper som IFRS medfört har redovisningsmässigt ökat 
värdet på dotter- och intresseföretag med 18,1 miljarder kronor, vilket i sin tur påverkat 
underlaget för statens verksamhet. För att förstå omfattningen av hur stor summa det rör sig 
om sökte vi igenom statens årsredovisning för att hitta några siffror att relatera till och fann då 
till exempel att underskottet i 2004 års resultaträkning uppgick till -18,4 miljarder kronor och 
ett annat exempel är att summan av EU-bidrag för år 2004 uppgick till 12,3 miljarder kronor. 
 
Vad som väcker nyfikenhet hos oss, efter att ha lärt om statens redovisning, är vilken 
betydelse detta har i statens verksamhet. Vi upplever det betydelsefullt att fortsätta 
undersökningen av de konsekvenser som uppstår då nettoförmögenheten ökar. Det vore 
intressant att ta reda på om detta har förbättrat statens kreditvärdighet och om detta i så fall 
påverkar omvärldens intresse för nyinvesteringar på svenska marknaden.
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Bilaga 
Andelar i dotter- och intresseföretag 
  
Miljoner kronor   2006  2005            just. 2004          2004 
  
Vattenfall AB    96 589  78 122 72 994 62 316 
Akademiska Hus AB   24 801  22 455 16 618 7 827 
Civitas Holding AB (inkl. Vasakronan AB)  21 813  18 524 17 172 9 465 
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)  19 076  14 802 9 804 10 031 
Sveaskog AB    16 620  16 275 20 186 17 518 
Vin & Sprit AB   7 232  6 382 5 049 5 000 
Sveriges BostadsfinansieringsAB SBAB  6 062  5 600 5 268 5 268 
Posten AB    5 817  5 060 3 695 3 930 
Specialfastigheter Sverige AB   5 113  1 454 1 346 1 346 
Venantius AB    4 614  7 187 7 356 7 356 
AB Svensk Exportkredit   4 124  3 739 3 392 3 392 
Almi Företagspartner AB   4 118  4 037 4 058 4 058 
SJ AB    3 405  2 989 1 838 1 814 
Apoteket AB    3 010  2 632 2 518 2 506 
AB Swedcarrier   2 238  1 972 1 593 1 027 
Systembolaget AB   2 071  1 989 1 749 1 644 
Teracom AB    1 690  1 542 1 298 1 288 
Vasallen AB    1 540  2 080 2 024 1 942 
Green Cargo AB   1 524  1 358 407 407 
Swedfund International AB   1 356  1 190 1 123 1 123 
Samhall AB    1 013  917 841 841 
Förvaltningsaktiebolaget Stattum  576  567 560 560 
Statens Bostadsomvandlings AB  547  556 552 552 
Lernia AB    500  375 266 266 
Svenska Rymdaktiebolaget   388  434 479 479 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 381  324 298 298 
AB Svensk Bilprovning   348  326 288 288 
IRECO Holding AB   143  67 34 34 
Kasernen Fastighets AB   115  110 105 105 
AB Göta Kanalbolag   41  40 40 40 
Swedesurvey AB   40  42 42 42 
SweRoad (Swedish National Road Consulting AB) 40  37 43 43 
IMEGO AB    29  35 43 43 
Kungliga Dramatiska Teatern AB  29  34 30 30 
Arbetslivsresurs AR AB   23  5 
Statens Väg- och Baninvest AB  15  18 15 18 
Kungliga Operan AB   12  9 13 13 
A-Banan Projekt AB   10  10 10 10 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) 0  15 15 15 
Svenska Spel AB   0  0 
 
Affärsverk 
Luftfartsverket - LFV Holding AB  157  149 145 145 
Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl.  97  87 76 76 
Övriga andelar   359  276 206 209 
Summa    237 676  203 822 183 592 153 365 
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Andelar i intresseföretag 
Miljoner kronor   2006  2005 just. 2004          2004 
TeliaSonera AB   53 993  57 553 55 122 52 572 
Nordiska Investeringsbanken (NIB)  6 983  6 742 5 964 5 685 
SAS AB    3 502  2 462 2 414 2 811 
AB Bostadsgaranti   98  75 55 55 
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)  79  80 82 82 
VisitSweden AB (Sveriges Rese- och Turistråd AB) 8  9 7 9 
Norrland Center AB   5  5 5 5 
Dom Shvetsii    3  3 0 0 
Affärsverk 
Svenska kraftnät - Nord Pool ASA m.fl.  357  328 315 315 
Luftfartsverket - Nordic Airport Properties KB m.fl. 5  4  
Summa    65 033  67 261 63 967 61 519 
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Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag  
 
Miljoner kronor   2006  2005           Just. 2004            2004 
Resultat från andelar i dotterföretag 
Vattenfall AB    18 729  19 235 8 944          11 776 
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)  4 597  4 546 1 568            1 555 
Civitas Holding AB (inkl. Vasakronan AB)     3 409  1 681 868                 505 
Akademiska Hus AB   3 038  6 654 950                 588  
Sveaskog AB    2 138     616 977              1 023  
Vin & Sprit AB   1 572  1 557 1 097              844 
Posten AB    1 009  1 475 1 293            1 221 
Specialfastigheter Sverige AB      766     133 106                  106 
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB  462     471 485                  485 
Apoteket AB       447     201 205                  204 
Venantius AB       427     474 810                  810 
AB Svensk Exportkredit      386     347 440                  440 
SJ AB       368  1 203 192                  190 
AB Swedcarrier      345     419 383                    62 
Teracom AB       298     244 126                  116 
Vasallen AB       236     152   53                  193 
Green Cargo AB      166     351 43                      43 
Lernia AB       150     109 46                      46 
Samhall AB         96       82 58                      58 
Systembolaget AB        89     240 178                  178 
Swedfund International AB        85       67 105                  105 
Almi Företagspartner AB        81     -20 -42                   -42 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB    57      24 17                      17 
AB Svensk Bilprovning       25      38 45                      45 
Förvaltningsaktiebolaget Stattum        8        7 24                      24 
IRECO Holding AB         6        2 -1                       -1 
Kasernen Fastighets AB         5        8 7                          7 
Kungliga Dramatiska Teatern AB        0        4 -3                       -3 
AB Göta Kanalbolag         0        0 0                          0 
AB Svenska miljöstyrningsrådet        0        0 0                          0 
Svenska spel AB         -        - -    - 
Swedesurvey AB         0        0 1    1 
Kungliga Operan AB         0      -4 7    7 
IMEGO AB          0      -8 -12                   -12 
Statens Bostadsomvandling AB       -9       4 11                      11 
Svenska Rymdaktiebolaget      -15   -14 114                  114 
Arbetslivsresurs AR AB      -33        - -    - 
 
Övriga dotterföretag inom Regeringskansliet        1      0 0    0 
  
Summa Regeringskansliet   38 939  40 298 19 095        20 716 
 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) 180     -236 -316               -311 
 
Affärsverk  
Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl.          9       12 36  36 
Luftfartsverket - LFV Holding AB         11         8 -7  -7 
  
Övriga myndigheter          63       12 6    2 
Summa resultat från andelar i dotterföretag  39 202  40 094 18 814        20 436 
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Resultat från andelar i intresseföretag 
TeliaSonera AB    7 694   5 299 5 874            5 874 
SAS AB        989        37 -375               -401 
Nordiska investeringsbanken NIB      489      415 386                  386 
AB Bostadsgaranti         26        19 0    0 
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)          1          0 3    3 
VisitSweden AB (Sveriges Rese och Turistråd AB) 0          2 -2  -2 
Norrland Center AB           0          0 -    - 
  
Affärsverk 
Svenska kraftnät - Nord Pool ASA m.fl.        48        30 23  23 
Summa resultat från andelar i intresseföretag   9 247   5 802 5 909            5 883 
 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 
- totalt 
Resultat från andelar i dotterföretag  39 202              40 184  18 814       20 436 
Resultat från andelar i intresseföretag    9 247    5 802 5 909            5 883 
Total summa    48 449  45 896 24 723        26 319 
 
Med dotterföretag avses företag där statens ägarandel överstiger 50 procent. 
 
Med intresseföretag avses företag där statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent. 
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Företag som verkar under marknadsmässiga villkor: 
 
Akademiska Hus 
Arbetslivsresurs 
Dom Shvetsii 
Green Cargo 
Imego 
Kasernen 
Lernia 
LKAB 
Posten 
SJ 
Specialfastigheter 
SBAB 
Stattum 
Sveaskog 
Svensk Exportkredit 
Svenska rymdaktiebolaget 
Svenska Skeppshypotekskassan 
Swedcarrier 
Swedesurvey 
SweRoad 
Teracom 
Vasakronan 
Vasallen 
Vattenfall 
Venantius 
V&S Vin & Sprit 
Nordea Bank 
OMX 
SAS 
TeliaSonera 
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Företag med särskilda samhällsvillkor: 
 
A-Banan Projekt  
ALMI Företagspartner  
Apoteket  
Bostadsgaranti  
Göta kanalbolag  
Innovationsbron  
IRECO Holding  
Kungliga Dramatiska Teatern  
Kungliga Operan  
Norrland Center  
Samhall  
SIS Miljömärkning  
SOS Alarm  
SP 
Statens Bostadsomvandling  
Statens Väg- och Baninvest 
SVEDAB  
Swedfund  
Svensk Bilprovning  
Svenska Miljöstyrningsrådet  
Svenska Spel 
Systembolaget 
VisitSweden 
Voksenåsen 
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S-koder 
 
De rapporter som hanterar uppgifter om ”anslag och inkomsttitlar” och ”betalningar samt 
avräkning med statsverket” skall inrapporteras varje månad. 
De rapporter som hanterar samtliga utgifter och inkomster och realekonomiska fördelningen 
av anslagsutfallet rapporteras minst kvartalsvis.  
De uppgifter som berör periodiseringar samt balansposter rapporteras minst halvårsvis, och då 
det gäller vissa enstaka uppgifter skall dessas rapporteras årsvis.  
För de rapporter som gäller specifikt för dotterföretag och intresseföretag skall detta 
inrapporteras enligt: 
 
S1310 ska inrapporteras halvårsvis under Andelar i dotterföretag och intresseföretag. 
S1311 ska inrapporteras kvartalsvis under Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets 
anskaffningsutgifter. 
S1312 ska inrapporteras halvårsvis under Andelar i dotterföretag och intresseföretag, årets 
utdelning. 
  
S2040 ska inrapporteras halvårsvis under Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag. 
S8711 ska inrapporteras kvartalsvis under Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag. 
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