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Sammanfattning 
Från och med 1 januari, 2005 skall samtliga börsnoterade fastighetsbolag som innehar 
förvaltningsfastigheter, värdera dessa till verkligt värde. Tillämpningen innebär att 
bolagen i sin koncernredovisning skall redovisa det verkliga värdet i 
resultaträkningen. I moderbolagets samt dotterbolagets resultatredovisning används 
den historiska anskaffningskostnaden samt avskrivningar. Syftet med införandet av 
IAS 40 är att framförallt underlätta för investerare när det gäller jämförandet av de 
olika bolagen. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på vilka förändringar införandet av IAS 40 
har åstadkommit i årsredovisningarna samt hur Revisorskåren ser på IAS 40. Vi 
upptäckte att soliditeten, det egna kapitalet samt fastigheternas värde ökade markant. 
Det är dock inte bara fördelar med att värdera till verkligt värde utan det finns även en 
del nackdelar. Det visade sig att det råder en stor osäkerhet när det gäller 
värderingsmetod och värderingsman. Vi har studerat två artiklar ur tidskriften Balans 
och då kan vi se att väldigt många av fastighetsbolagen använder sig av en blandad 
form av funktions- och kostnadsslagsindelad resultatredovisning. Förhoppningsvis 
kan det i framtiden bli en homogen resultatredovisning. Vilket åter för oss in på 
investerarna som skulle få ett bättre underlag vid jämförandet av olika bolag. 
 
För att uppfylla vårt syfte använde vi oss av den kvalitativa metoden. Vi intervjuade 
en auktoriserad revisor som har sin speciallitet inom IAS 40 och studerade 
årsredovisningar från fyra slumpmässigt utvalda fastighetsbolag. Dessutom har vi 
använt oss av två artiklar ur tidskriften Balans.  
 
Vi kom fram till att soliditeten har ökat i samband med införandet av IAS 40. Vi har 
även sett att det egna kapitalet har ökat men där kan vi inte se någon direkt koppling 
till IAS 40. Utan det beror på mer indirekta faktorer. Vi har även fått tagit del av 
problematiken kring värdering av fastigheter. Det råder en stor osäkerhet vilket det 
inte finns någon direkt lösning på i nuläget. Genom vår intervju och genom artiklar ur 
tidskriften Balans har vi fått tagit del av Revisorskåren synsätt på IAS 40.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar 

BFN – Bokföringsnämnden 

FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standard Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

RR – Redovisningsrådet 

SRS – Svenska Revisorssamfundet 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1. INLEDNING 
Med denna inledning vill vi klargöra bakgrunden, problemformuleringen och syftet 
som ligger till grund för vår uppsats.  
 

1.1 Bakgrund 
År 2002 beslutade EU (förordning 1606/2002) att samtliga svenska börsnoterade 
bolag från den 1 januari, 2005 skall tillämpa IAS/IFRS i sin koncernredovisning. 
Anledningen till detta är att bilda en internationell harmonisering av redovisning för 
de stora företagen. Målet är att få en harmonisering inom koncerner vad gäller 
redovisningsregler. Visar det sig att reglerna strider mot årsredovisningslagen (ÅRL) 
så skall ÅRL tillämpas i dotterbolag och i moderbolag. Även onoterade bolag får 
tillämpa IFRS, under förutsättning att det görs konsekvent och i sin helhet. De kan 
alltså inte välja vissa delar från IFRS. (Nilsson 2005) 
 
Syftet med förordningen 1606/2002 är att det inom EU skall skapas en fungerande 
kapitalmarknad. Den fria rörligheten för kapital förstärks. Detta ger företagen en 
möjlighet att konkurrera på lika villkor (Internationell redovisningsstandard i Sverige 
2006). Något som särskilt bör belysas vid värdering av förvaltningsfastigheter är den 
osäkerhet som värderingen medför (Persson & Nordlund 2003). 
 

1.2 Problemformulering 
1 januari, 2005 infördes nya IFRS standarder. En av dessa var IAS 40 – 
Förvaltningsfastigheter vilket innebär att de noterade bolagen skall värdera sina 
förvaltningsfastigheter till Fair Value Model.1 Tidigare kunde de använda sig av Cost 
Model2. Nu när denna standard har funnits i drygt två år undrar vi följande; 
* Har företagens soliditet ökat i och med införandet av IAS 40? 
* Hur ser Revisorskåren på IAS 40? 
* Hur säker blir värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter? 
* Har måttet avkastning på eget kapital ökat? 
* Hur ser värdeförändringarna ut efter införandet av IAS 40? 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur förvaltningsfastigheternas 
årsredovisningar har förändrats efter införandet av IAS 40 samt vilken inställning 
Revisorskåren har angående förändringarna i de finansiella rapporterna.  
 

                                                
1 Verkligt värde 
2 historiskt anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga med vår uppsats. 
Vilka metoder vi har använt samt hur vi har samlat in vår data.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Vi har använt oss av kvalitativ metod eftersom vi ville ha en diskussion kring IAS 40 
med den revisor som vi intervjuade. Den kvalitativa ansatsen används när vi vill 
belysa ett problem som vi inte har så mycket kunskap om, för att få en förståelse för 
en viss situation. Här kan det användas långa samtal där en viss problemställning blir 
belyst. Ett problem med den kvantitativa ansatsen kan vara om man inte har 
tillräckliga resurser och på grund av det måste begränsa sig. Exempelvis så tar en 
intervju lång tid. Eventuellt så kan man få nöja sig med att ha färre respondenter. Kan 
respondenten då svara på allt som vi vill veta? Risken finns att han omedvetet silar 
informationen och på så sätt bara ger oss sitt synsätt på saken. Vissa saker kommer ju 
lättare fram än andra. Risken finns att vi enbart litar på vad respondenten säger och på 
så sätt generaliserar. Det blir svårt att veta om vi fått svar som representerar olika 
nyanser eller om detta bara är ett specifikt synsätt. En fördel med den kvalitativa 
ansatsen är att man i efterhand kan justera så att datainsamlingen och 
problemformuleringen passar ihop. Ansatsen är på så sätt flexibel.  
Ett annat problem med den kvalitativa ansatsen är att det är väldigt lätt att komma för 
nära ämnet och på sätt tappa sitt kritiska öga. Att vi rättfärdigar istället för att kritiskt 
analysera. Risken finns att det då kan sluta med att vi mäter något som vi själva 
pressat fram.(Jacobsen 2002) 
 
Det kan också uppstå problem om respondenten känner sig obekväm i att det är 
främmande människor som ställer frågor. Det kan kännas onaturligt och på grund av 
det så kanske inte all information kommer fram.(Ibid.) 
 
Denna ansats används när man har goda förkunskaper om ämnet som ska analyseras. 
Det behövs eftersom man måste kategorisera innan man samlar in data. Här vill vi 
redogöra för ett fenomens omfattning eller frekvens. Det vill säga hur ofta något 
förekommer. I denna ansats så används standardiserad information. Det blir lätt att 
behandla informationen med olika dataprogram. Det underlättar att även kunna lite 
statistik. Denna ansats har ett tydligt start och slut. Det gör att det blir lätt att begränsa 
sig.(Jacobsen 2002) Då detta sätt inte passar in i vårt arbetssätt att samla in data så har 
vi istället valt en kvalitativ metod. Anledningen till detta är att vi vill få ett personligt 
möte med vår respondent, vilket är det motsatta till kvantitativ metod då det sker på 
ett mer opersonligt sätt. 

2.2 Insamling av data 
Vid primärdata samlar vi in informationen direkt från person eller någon grupp. 
Insamlandet av upplysningar sker för allra första gången. Exempel på primärdata är 
intervju, enkäter och iakttagelser. (Jacobsen 2002) 
 
Vid sekundärdata samlas informationen från redan tidigare gjorda studier. Ofta har 
data samlats in i ett helt annat syfte. Därför måste man vara kritisk till källor och vara 
medveten om vilka fel som kan finnas. Sekundärdata kan vara existerande statistik, 
årsredogörelser och börsnoteringar.(Ibid.) 
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Det optimala är att använda sig av både primär- och sekundärdata. Det har vi gjort i 
vår studie. Vi har använt oss av kvalitativ primärdata genom vår intervju med 
praktiserande auktoriserade revisor Bo Nordlund. När vi granskade de fyra olika 
årsredovisningarna så använde vi oss av kvalitativ sekundärdata. 
 
Vid en deduktiv ansats har en uppfattning om hur något företer sig och sedan samlar 
vi information för att se om det stämmer. Vår information bygger på tidigare gjorda 
teorier och rön. Ett problem kan vara att undersökningen specificeras på vissa saker 
och att viktig information missas.(Jacobsen 2002) 
 
Vid induktiv finns inga förväntningar utan vi samlar in alla uppgifter och sedan 
sammanställer vi en teori i efterhand. Alla information är intressant och på sätt missas 
inget som kan vara avgörande.(Ibid.) 
 
Abduktion är en blandning mellan deduktion och induktion. Abduktion är en del av 
det hermeutiska synsättet. Forskaren får successivt en förståelse när han rör sig mellan 
teori och empiri. (Davidsson & Patel, 2003) 
 
Då vi arbetar med de båda modellerna i samma fall så låser detta inte undersökaren i 
så hög omfattning, som kan vara fallet om man håller sig enbart till en av modellerna.  
En nackdel med abduktion är att forskaren har en tendens att bli påverkad av tidigare 
forskning och erfarenheter och på så sätt skapar ett objekt eller slutsats som passar 
denna själv. Då kan det bli så att vissa delar utesluts.(Ibid.) 
 
Vi har tagit del av litteratur på Karlstads Universitetsbibliotek, då både böcker och 
tidskriften Balans.  
 
Tyvärr så fick vi endast tag på en revisor som ville ställa upp på intervju. Vi skickade 
ut förfrågan till fyra revisionsbyråer varav några var representanter för Karlstad 
Universitet. Dock var det bara Bo Nordlund på KPMG som var intresserad av att 
prata om IAS 40. Vårt mål var att ha minst 4 intervjuer för att få ett mer omfattande 
underlag för vår analys. Vi anser ändå att vi fick uttömmande svar av Bo Nordlund 
som gav oss en bra bild av IAS 40 och dess praktiska betydelse.  
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3. NORMBILDARE 
I detta kapitel redogör vi för olika normbildare samt standarden IAS 40. 

3.1 Svenska normgivande organ  
I Sverige har vi Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR) som 
normgivande organ. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet där regeringen utser 
representanterna. BFN har hand om de små och medelstora företagen gällande 
bokföring och bokslut.(Nilsson 2005) 
 
Redovisningsrådet tillkom år 1989 genom bildandet av ”Stiftelsen för utvecklande av 
god redovisningssed” som bildades av staten. Sedan 1998 är stiftelsen ersatt av 
Föreningen. Idag är det stiftarna som finansierar verksamheten i RR men det är inte 
enbart stiftarna utan det är även Bankföreningen, Försäkringsförbundet och 
Stockholms fondbörs.(Ibid.) 
 
Sedan Sverige infört IFRS år 2005 kommer förmodligen RR inte ha lika stort 
inflytande som tidigare när det gäller normbildning för de börsnoterade bolagen. 
Rådet har haft som uppgift att ge ut redovisningsrekommendationer. Det är IASB som 
nu kommer stå för dess normgivning. Det kommer troligtvis att bli så att BFN 
kommer få en starkar ställning, detta på grund av att IFRS inte är lika vägledande för 
de små och medelstora företagen. Redovisningsrådet var det råd som vägledde de 
företagen tidigare.(Nilsson 2005) 
 
Tidigare var det FAR som hade det största inflytandet i Sverige när det gäller privat 
normbildning inom redovisningsområdet. FAR kommer ur Sveriges äldsta 
revisorsorganisation SRS, Svenska Revisorssamfundet. Deras huvuduppgift är att 
organisera godkända revisorer. Föreningen FAR bildades 1923 och det de gör är att 
organisera de auktoriserade revisorerna i Sverige. Föreningen representerar även 
Sverige när det kommer till det internationella inom revision och redovisning. Man 
har även börjat låta godkända revisorer bli medlemmar i föreningen.(Ibid.)  
 
Föreningen FAR ger ut tidskriften Balans som ofta innehåller debatter bland 
revisorerna gällande redovisningsfrågor. Det var denna förening som lade grunden för 
god redovisningssed för större aktiebolag. Föreningen var en av de initiativtagarna till 
bildandet av Redovisningsrådet (RR). Meningen var att FAR skulle sluta med att ge 
ut rekommendationer då Redovisningsrådet (RR) bildades. Men det finns vissa 
betydande rekommendationer som FAR fortfarande underhåller i väntan på att 
Redovisningsrådet (RR) skall få tid att gå igenom dessa områden.(Ibid.) 
 
FAR gav ut en separat vägledning gällande tillämpningsproblemet för revisorer som 
upprättar bokslut när den nya Årsredovisningslagen (ÅRL) kom i bruk. Denna 
utgivning kan vara ett tecken på att FAR i framtiden kommer än en gång spela en 
viktig roll när det gäller normbildningen i Sverige.(Ibid.) 

3.2 IASB 
International Accounting Standard Board (IASB) är en självständig stiftelse som har 
sin hemvist i Storbritannien. Dess syfte är att harmonisera och förbättra företagens 
årsredovisningar på internationell basis. Stiftelsen består av en styrelse som har 14 
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medlemmar. Det är styrelsen som fattar besluten inom IASB. Representanterna i 
styrelsen utses av personer som företräder olika kontinenter, producenter och 
användare av redovisning och akademiker. Detta för att IASB vill vara självständigt 
och oberoende. Stiftelsen kan inte tvinga företag att tillämpa dess regler, men deras 
inflytande beror på att regelverket är erkänt och accepterat som välgrundade riktliner 
bland revisorer, investerare och andra medverkanden på kapitalmarknaden. Trycket 
på företagens kvalitet i årsredovisningarna ökar ju mer erkänt och accepterat IASB 
blir.(Lönnqvist 2006) 
 
IAS och IFRS är beteckningarna på reglerna i IASB. Den enda skillnaden mellan dem 
är att de regler som gavs ut före juli 2003 benämns IAS medan nyare normerna kallas 
IFRS.(Ibid.)  
 
Samtliga börsnoterade bolag inom EU ska utgå från IAS/IFRS i årsredovisningen för 
koncernen. Detta har beslutats av EU: s olika organ. Vilket innebär att de 
internationella rekommendationerna gäller oberoende av vad som sägs i de berörda 
ländernas lagstiftning. Anledningen till detta är att beslutet ser ut som en EU-
förordning. 
Innan IASB: s nya rekommendationer kan bli lag inom EU måste EU-kommissionen 
godkänna den nya standarden.(Ibid.) 
 
Det är inom koncernredovisningen som bolag använder sig av IAS/IFRS men nu har 
den svenska årsredovisningslagen korrigerats så att även moderbolag i börsnoterade 
bolagsgrupper kan tillämpa IAS/IFRS.(Ibid.) 

3.3 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
Meningen med denna standard är att uppge hur förvaltningsfastigheter skall bearbetas 
i redovisningen och vilka upplysningar som krävs. Vid redovisning, värdering och om 
upplysningar om förvaltningsfastigheter skall denna standard tillämpas.(Internationell 
redovisningsstandard 2006) 
 
Förvaltningsfastigheters syfte är att frambringa hyresintäkter eller värdestegring. Det 
kan även vara en kombination av dem båda. På grund av detta så ger de upphov till 
kassaflöden som i princip är oberoende av andra tillgångar som företaget äger. Det är 
detta som skiljer förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter. Företag som använder 
sina fastigheter för produktion och tillhandahållande av varor eller tjänster ger även 
upphov till kassaflöden till andra tillgångar som används i produktionen, inte enbart 
till fastigheten. Dessa är rörelsefastigheter och skall tillämpa IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar.(Ibid.) 
 
Man redovisar endast en förvaltningsfastighet som en tillgång när  

• ”det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
förvaltningsfastigheten kommer att komma företaget till del, och 

• anskaffningsvärdet på förvaltningsfastigheten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt” (Internationell redovisningsstandard 2006, s. 621). 

 
Enligt det som står ovan ska inte utgifter för löpande underhåll av 
förvaltningsfastigheter läggas till fastighetens redovisade värde. Dessa utgifter 
redovisas som kostnad i den period som de uppkommer.(Internationell 
redovisningsstandard 2006) 
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När ett företag har valt att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde så skall 
samtliga förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde. Vid förändring av en 
förvaltningsfastighets verkliga värde, om det är vinst eller förlust skall detta redovisas 
i resultaträkningen för den period som vinst eller förlusten har uppkommit. 
”Förvaltningsfastighetens verkliga värde är det pris till vilket fastigheten skulle kunna 
säljas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs” (Internationell redovisningsstandard 
2006, s. 623-624). Det verkliga värdet fastställs utan avdrag för transaktionskostnader 
vid en försäljning eller utrangering. Verkliga värdet av förvaltningsfastigheten ska 
avspegla marknadsvillkoren på balansdagen.(Internationell redovisningsstandard 
2006) 
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4. TEORI 
I detta kapitel tar vi upp relevanta teoriavsnitt. Vi inleder kapitlet med att redogöra 
för redovisningsprinciper därefter de kvalitativa egenskaperna samt 
resultaträkningen. Dessutom tar vi upp tillgångar, avskrivningar, nedskrivning, 
uppskrivning, soliditet, avkastning på totalt kapital, avkastning på eget kapital, 
intressentmodellen ortprismodellen och avslutningsvis avkastningskalkybaserade 
metoder. 

4.1 Redovisningsprinciper 
De grundläggande redovisningsprinciperna finns i årsredovisningslagen (ÅRL). Dessa 
principer ska vara vägledande för företagen. De är alltså inte detaljregler som ska 
följas till punkt och pricka, men för att skapa detaljregler så kan man använda sig av 
principerna i form av vägledning och teoretisk hjälp. Det finns olika typer av 
grupperingar av redovisningsprinciperna, vilka görs utifrån olika synvinklar. Input - 
orienterad och Output - orienterade är en metod som delar in principerna.(Nilsson 
2005) 
 
Den första indelningen Input – orienterad innefattar de principer som är registrerings- 
och resultatmätnings orienterade. De fokuserar främst på hur man går till väga och 
attityden när redovisningsrapporterna tas fram och även deras innehåll. ”De kan i sin 
tur indelas dels i allmänna redovisningsprinciper som matchningsprincipen och 
realisationsprincipen, dels i restriktioner som försiktighetsprincipen, 
objektivitetsprincipen och väsentlighetsprincipen”(Nilsson 2005, s.31). 
 
När det gäller den Output – orienterade indelningen innebär det främst de 
redovisningsprinciper som berör jämförbarheten mellan olika företag. 
Jämförbarhetsprincipen samt kontinuitetsprincipen är de två principer som räknas 
dit.(Nilsson 2005) 
 
Men man kan även dela in principerna på andra sätt. Exempelvis kan man utgå från 
vem som först och främst berörs av dem. Vilket då kan vara redovisningens 
producenter samt de som använder den.(Ibid.) 
 
Vi har valt att redogöra för samtliga redovisningsprinciper då alla bör eftersträvas vid 
upprättande av årsredovisning. Dock har vi valt att fördjupa oss i vissa principer då de 
påverkas av IAS 40.  
 
Vi har valt att fokusera lite mer på just försiktighetsprincipen samt 
matchningsprincipen som redovisas nedan. Detta på grund av införandet av IAS 40, 
vilket innebär att förvaltningsfastigheter övergår från att värderas till historisk 
anskaffningskostnad till verkligt värde.  

Överskådlighet 
Informationen i årsredovisningen ska vara överskådlig och lättläst. Informationen 
skall även vara lättillgänglig.(Lönnqvist 2002) 
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God redovisningssed  
Det innebär att årsredovisningen ska följa råd och anvisningar från 
Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR) samt följa den praxis som 
finns bland kvalitativt representativa bolag.(Lönnqvist 2002) 

Rättvisande bild 
Ingår i EG: s bolagsdirektiv, där det framgår att det därför ska tas in i 
medlemsländernas lagstiftning. Någon exakt specificering av begreppet finns inte, 
men det går ut på att skulder och tillgångar ska på ett korrekt sätt återspegla företagets 
finansiella ställning.(Ibid.) 

Fortlevnadsprincipen 
Det förutsätts att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under överskådlig 
framtid.(Ibid.) 

Jämförbarhetsprincipen 
Innebär att det bör vara samma principer för värdering och uppdelning på delposter 
som det varit föregående räkenskapsår. Företagen är inte tvingade till detta men om 
de väljer att ändra princip måste detta meddelas i årsredovisningen.(Ibid.) 

Försiktighetsprincipen 
Företagen ska vid osäkerhet värdera tillgångar till ett lägre värde och skulder värderas 
till ett högre värde.(Ibid.) 

Kongruensprincipen/kontinuitetsprincipen  
Denna princip innebär att ingående balansräkningar ska stämma överens med 
föregående års utgående balansräkningar. (Nilsson 2005)  

Bokföringsmässiga grunder 
”Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett 
tidpunkt för betalningen” (Lönnqvist 2002 s. 29). 

Obejktivitetsprincipen 
Redovisaren bör sträva efter att använda objektiv redovisningsdata. Det innebär att 
datan ska vara verifierbar och kunna knytas till inträffade affärshändelser.(Nilsson 
2005) 

Väsentlighetsprincipen 
Det förekommer transaktioner i företagen som är så obetydliga så det blir svårt att 
tillämpa alla redovisningsteoretiska principer fullt ut. Då kan man i stället tillämpa 
schablonregler.(Ibid.) 

Periodiseringsprincipen  
I företag brukar man dela upp livslängden, exempelvis räkenskapsår. Det är alltså 
redovisningsperioderna man delar upp. Vid slutet av varje sådan period kan man 
fastställa resultatet. Det förutsätts att man kan hänföra utgifter och inkomster till den 
avgränsande perioden. Utgifterna och inkomsterna ombildas till kostnader och 
intäkter men dessa kan beröra andra räkenskapsår vilket medför att balansräkningen 
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kan innehålla ett flertal justerade periodiseringsposter. Dessa justerade 
periodiseringsposter kan se ut som att de är en tillgång eller skuld men juridiskt sett så 
behöver det inte vara så. Syftet med denna princip är att vid bokslutet kunna ge en så 
rättvisande bild av företagets ekonomi. Men periodiseringarna kan många gånger 
omfatta subjektiva bedömningar så de kan ju tyvärr användas i vilseledande 
syfte.(Nilsson 2005) 

Realisationsprincipen 
Principen inriktar sig på när en inkomst eller utgift ska redovisas som intäkt eller 
kostnad. Det finns lite olika skolor och synsätt som konkurrerar med varandra som 
har en del av att göra med i vilken utsträckning man accepterar principerna om 
rättvisande bild eller substanssynsätt. Den mest korrekta tillämpningen av 
realisationsprincipen är den att en intäkt eller kostnad redovisas först när en 
äganderättövergång har förekommit och att ett bekräftat värde kan fastställas. Därför 
är det oftast så att långfristiga tillgångar som exempelvis fastigheter inte får påverka 
redovisningen och resultatet. Detsamma gäller för långfristiga skulder när det handlar 
om värdenedgångar. Detta hindrar att orealiserade och svårbedömda vinster 
redovisas.(Ibid.) 

Försiktighetsprincipen  
Företagen ska vid osäkerhet värdera tillgångar till ett lägre värde och skulder värderas 
till ett högre värde. Ända sedan man börjat diskutera redovisningen i Sverige så har 
försiktighetsprincipen spelat en stor roll. Redovisningen har växt fram efter tysk 
förebild vilket kan förklara principens starka position. Försiktighetsprincipen kan 
förklaras med ett samband till beskattning. Historiskt sett så har staten varit generös 
för företag när det gäller att bygga reserver. Men försiktighetsprincipen har fått stiga 
åt sidan för en annan princip, nämligen matchningsprincipen. Det kan bli en tvist 
mellan dessa två principer, detta om matchningen blir korrekt. När det gäller 
försiktighetsprincipen så kostnadsför man hellre än att aktivera en utgift. Speciellt när 
det råder osäkerhet. Förr så kallades försiktighetsprincipen för 
konjunkturutjämningsprincipen. Eftersom man vid bra tider byggde reserver upp för 
att sedan vid sämre tider lösa upp de reserver som byggts upp under den goda tiden. 
På detta sätt fick man ett jämnare resultat oavsett konjunktionens fluktuationer. 
Genom detta sätt så fick de dåliga åren ett bättre resultat, men det var inte fel att göra 
så eftersom företagen redovisade en förskjuten vinst som egentligen skulle ha varit 
under tidigare år. Tolkningen av denna princip kallas för den kontinentala då den 
också var tänkbar bland annat i Tyskland och Frankrike. Detta med reservbyggande 
finns inte i de anglosaxiska länderna, man anser att tolkningen av 
försiktighetsprincipen leder till feltolkning av redovisningsinformationen. Deras 
tolkning av försiktighetsprincipen är att ligga något under verkligt resultat.(Artsberg 
2003) 

Matchningsprincipen  
Principen innebär att man fastställer relationen mellan kostnader och intäkter för att 
redogöra för dem under samma period. Balansräkningen består av en mix av verkliga 
tillgångar och skulder med olika typer av periodiseringsposter. När man funnit 
sambandet mellan kostnader och intäkter så uppstår frågan hur man ska värdera dessa.  
(Artsberg 2003) hänvisar till (Paton & Littleton 1940) som menar att det är de 
historiska värdena på kostnader som är matchningsprincipens grund. Men det behöver 
inte vara så. Det centrala i matchningsprincipen är orsak och verkan. Därför borde det 
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vara korrektare att matcha nukostnader mot intäkterna. Detta på grund av att 
intäkterna är uttryckta i nuvärden. Men (Artsberg 2003) anser att värderingen inte har 
något med matchning att göra utan det beror på vilken redovisningsmodell man 
använder. Historiskt anskaffningsvärde har traditionellt används i den konventionella 
redovisningsmodellen. Vill man använda sig av mer aktuella värden så finns det andra 
förslag i teorin. Ibland så har det sagts att det är kostnaderna som ska matchas mot 
intäkterna, vilket blir att matchningsprincipen är kostnadsredovisningens princip.  
Men denna studie som gjorts av (Paton & Littleton, 1940) är relativt gammal och idag 
så används matchningsprincipen även vid intäktsredovisning. ”Anledningen är att 
intäkter idag alltmer redovisas enligt ett substanssynsätt, dvs. realisationsprincipen har 
fått alltmer karaktären av en periodiseringsprincip som följer intjänandet” (Artsberg 
2003 s.164). 
 
Engelska författare utrycker sig ofta om att matchning är likvärdigt med 
bokföringsmässiga grunder. Detta på grund av att de tolkar ”bokföringsmässiga 
grunder” i EG-direktivet som sådant att matchning gäller och med det menar de 
periodiserad redovisning på både intäkts och kostnadssidan. Begreppet ”accruals” 
används ofta av engelsmännen. Begreppet innefattar både bokföringsmässiga grunder 
och matchning. Därför anser engelsmännen att bokföringsmässiga grunder står i 
konflikt med försiktighetsprincipen i direktivet.(Artsberg 2003) 
  

4.2 Kvalitativa egenskaper 

Relevans 
En bra redovisning är en redovisning som ger en information som är relevant för 
användaren. Man kan dela upp relevans i två olika modeller, prognosrelevans samt 
återkopplingsrelevans. En god prognosrelevans innebär att intressenter kan använda 
uppgifterna i redovisningen för att kunna göra bra prognoser gällande företagets 
framtida ekonomiska utveckling. Den andra formen återkopplingsrelevans innebär att 
intressenterna kan använda sig av den goda redovisningen till att utvärdera tidigare 
prognoser. (Lönnqvist 2006) 

Jämförbarhet 
Vill intressenter eller en oberoende läsare se trender i företagets utveckling är det 
irriterande om ett förändrat resultat beror på ändring av värderingsprincip och inte 
beroende på själva verksamheten. Syftet med jämförbarhetskriteriet är att det ska bli 
enklare för läsaren att jämföra årsredovisningarna med andra år. Detta innebär inte att 
företagen alltid måste använda samma principer, men det är viktigt att om de gör 
förändringar att de talar om det för läsaren i sin årsredovisning. I vissa 
årsredovisningar så kan man se att bolagen redovisar de olika principerna parallellt. 
Andra talar endast om att de har ändrat princip. 
Kriteriet är inte bara till för att det ska bli enklare att jämföra årsredovisningarna från 
år till år utan även kunna jämföra med andra företag inom samma bransch. 
Jämförbarheten ökar även mellan företag som tillämpar IAS/IFRS och andras 
normgivning.(Ibid.) 
 
Men det kan även bli så att jämförbarheten inte blir bättre på grund av normgivarna 
inte kan ge alternativ till bolagen. Till exempel när det gäller förvaltningsfastigheter. 
IASB angav att dessa ska redovisas till verkligt värde men det slutgiltiga blev att det 
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finns en alternativ regel till standarden. Företagen kan välja att redovisa till 
inköpspriset.(Lönnqvist 2006) 

Väsentlighet 
Det är självklart att all information inte kan tas med i årsredovisningen, men allt som 
kan påverka beslutsfattaren är väsentlig information och det ska finnas med i 
årsredovisningen.(Ibid.) 

Begriplighet 
Med detta menas att användarna skall kunna förstå de finansiella rapporterna. Det 
förutsätts ändå att användarna har en rimlig kunskap om ekonomi och redovisning. 
Dessutom att de är villiga att läsa rapporterna väl. Viktigt att poängtera är att 
företagen inte kan lämna ute sådant som är väsentligt för beslutsfattare bara för att 
förenkla rapporten. (Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006) 

Tillförlitlighet 
För att redovisningens siffror ska kunna vara tillförlitliga så måste det finnas en viss 
nivå på den (Lönnqvist 2006). 
Om inte informationen i redovisningen innehåller väsentliga fel och inte är vinklad då 
är den tillförlitlig (Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006). 

Innebörd före form 
Det är inte alltid den ekonomiska innebörden av en transaktion eller en annan 
händelse överensstämmer med vad som framgår av den juridiska formen. Detta för att 
man på ett korrekt sätt skall kunna återge transaktionerna. (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige 2006) 

Neutralitet 
Informationen i rapporterna får inte vara vinklad, den skall vara neutral. Rapporten får 
inte påverka användarens bedömningar eller beslut på ett förutbestämt sätt.(Ibid.) 

Försiktighet 
Detta begrepp handlar om att finns det en osäkerhet i bedömning av tillgångar och 
skulder så bör företaget värdera tillgångarna lägre och skulderna högre. Naturligtvis 
ska inte detta överdrivas för då minskar relevansen i redovisningen.(Ibid.) 

Fullständighet 
Innebär att om företaget skall vara tillförlitligt får det inte finnas något missledande i 
de finansiella rapporterna. Men företagen skall inte lämna mer information än vad 
användaren är i behov av. Detta för att hålla kostnaderna nere.(Ibid.) 

Referensram 
Syftet med referensramar är först och främst att hjälpa normgivarna när de skall ge 
form åt nya och omarbeta gamla normer. Dessutom använder man referensramen till 
att tolka normer så att man sedan vet hur dessa skall tillämpas. Dagens normgivning 
följer inte de traditionella redovisningsprincipers spår utan man väljer att se 
redovisningen som ett informationsinstrument. Man utgår då ifrån ett antal kvalitativa 
kriterier istället för att utgå ifrån principer när det gäller värdering av redovisning. 
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Men i referensramen kan redovisningsprinciperna relateras till de ”byggstenar” som 
finns i referensramen.(Artsberg 2003) 

4.3 Resultaträkningen 
Ett företags ekonomiska resultat under en period kan man utläsa genom en 
resultaträkning. Årsredovisningslagen (ÅRL) föreskriver två modeller på hur 
resultaträkningen ska utformas. Dessa två är kostnadsslagsindelad – eller 
funktionsindelad resultaträkning. Skillnaden mellan dessa två modeller är hur 
rörelsekostnader behandlas.(Skärvad & Olsson 2006) 
  
Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen så delar man in rörelsens kostnader i 
följande kostnadsslag; råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, 
personalkostnader och avskrivningar. Men observera att vid avskrivningar på 
anläggningstillgångar i denna modell så redovisas denna post som en separat 
post.(Ibid.) 
 
När det gäller den andra modellen, den funktionsindelade resultaträkningen delar man 
in rörelsekostnaderna utifrån företagets funktioner. Exempelvis kan det gälla kostnad 
sålda varor, försäljning och administration. Men i denna modell är avskrivningar på 
anläggningstillgångarna inbakade i respektive funktions kostnader. Dessutom 
redovisas inte räntekostnader och skattekostnader i funktioner utan de 
kostnadsslagsredovisas. Man drar först ifrån kostnader för sålda varor från 
nettoomsättningen och räknar ut bruttoresultatet i modellens uppställning. 
Verksamhetens resterande kostnader delas upp på försäljnings – och 
administrationskostnader. I de tre kostnadsposterna ingår avskrivningar.(Skärvad & 
Olsson 2006) 
 

4.4 Tillgångar 
”En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” (Artsberg 2003, 
s.182). 
 
Definitionen av tillgång består av tre kriterier: 

• ”Vara under företagets kontroll” 
• ”Vara ett resultat av inträffande händelser” 
• ”Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”(Artsberg 

2003, s. 183). 
 
Ett företag med tillgångar som inte är tillgängliga för andra är en tillgång i företaget. 
Naturtillgångar och infrastruktur är exempel på tillgångar som kan brukas allmänt 
dessa räknas ej som tillgångar i företaget. Men ett företag behöver inte ha äganderätt 
men en juridisk bindande rätt till att använda tillgången samt att kunna dra nytta av 
tillgången. Dessutom har företaget rätten till avkastning på tillgången.  
Det andra kriteriet, ett resultat av inträffade händelser innebär att företag har utfört en 
faktisk handling för att inbringa tillgång under sin kontroll.  
Företag skaffar tillgångar för att de i framtiden förhoppningsvis ska utdela 
ekonomiska fördelar. Självklart kan man aldrig veta med säkerhet att tillgången skall 
göra det. Men om det handlar om en normal osäkerhet så finns det inget som säger att 
företaget inte kan ta upp det som en tillgång.(Artsberg 2003) 
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4.5 Avskrivningar 
En avskrivning innebär att tillgångens redovisade värde minskar. Företaget måste 
göra en bedömning över hur lång nyttjande period de tror tillgången kommer att ha, 
det vill säga hur länge tillgången kommer vara i bruk. Företag kan ändra 
nyttjandeperiod om det skulle uppkomma ny information om tillgången som innebär 
att nyttjandeperioden antingen behöver förlängas eller minskas.(Lönnqvist 2006) 
 
Avskrivningar ska vara systematiska vilket innebära att företaget lägger upp en plan 
på hur mycket som ska skrivas av på tillgången. Detta val görs redan på 
investeringsdagen. Företag kan välja mellan progressiva, degressiva och linjära 
avskrivningar. Det är viktigt att poängtera att detta ska väljas vid investeringstillfället 
för att det skall vara systematiskt. Anledningen till detta är att företag inte ska kunna 
bestämma storleken på avskrivningen efter företagets resultat. Till exempel att 
företaget väljer att göra små avskrivningar då företagets resultat är dåligt. Det 
vanligaste är att företag väljer linjär avskrivning där beloppet är lika stort för varje år. 
Vid progressiv avskrivning är beloppen små i början för att sedan bli större ju längre 
tiden går. Med degressiva avskrivningar är beloppet stort i början av 
avskrivningstiden för att sedan minska.(Ibid.) 
 
I koncernredovisningen för fastighetsbolag med förvaltningsfastigheter har standarden 
IAS 40 tillkommit, vilket innebär att alla börsnoterade bolag värderar sina tillgångar 
till verkligt värde i stället för värdering till anskaffningsvärdet.  Detta innebär att i 
resultaträkningen försvinner posten avskrivningar och ersätts av en värderingspost 
som antingen är positiv eller negativ. Den klassiska avskrivningsposten är alltid en 
minuspost. Men nu kan det istället bli en pluspost vilket då innebär en ökning av 
resultatet. Detta förklarar vi närmare i ett eget avsnitt.3 

4.6  Nedskrivning 
Nedskrivning innebär att om återvinningsvärdet (tillgångens verkliga värde) är lägre 
än det redovisade värdet efter avskrivning då skall företagen skriva ner värdet på 
tillgången. Man sänker det redovisade värdet till det verkliga värdet och det belopp 
man skriver ner tillgången med ska redovisas som en kostnad. (Lönnqvist 2003) 
 
För att företag skall kunna skriva ned tillgången så ska det fastsällas att minskningen 
av värdet på tillgången är bestående. Sedan skall väsentlighetsprincipen användas. 
Men det avgörs i varje enskilt fall vad som är väsentligt. 
Om tillgångens verkliga värde har stigit, men inte över det ursprungliga 
anskaffningsvärdet, så skall återföring av nedskrivning ske.(Artsberg 2003) 
 
 
I Artsberg finns det tre kriterier för när en nedskrivning skall göras och det är: 

• ”När värdeminskning anses vara bestående.” 
• ”Så snart en värdeminskning bedöms som sannolik.” 
• ”Så snart det konstaterats att återvinningsvärde understiger redovisat värde” 

(Artsberg 2003 s. 223). 
 

                                                
3 Bo Nordlund Auktoriserad revisor KPMG, intervju den 18 april 2007. 
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IASB har valt att införa ett krav på att så fort man har konstaterat att det redovisade 
värdet är högre än återvinningsvärdet då skall nedskrivning ske. Så IASB går längre 
än vad årsredovisningslagen gör, vilket är det första kriteriet.(Artsberg 2003) 

4.7 Uppskrivning 
Uppskrivning innebär att företag får skriva upp sina tillgångar om de överstiger det 
redovisade värdet. Men man får inte redovisa detta som en intäkt, vilket innebär att 
det egna kapitalet påverkas direkt utan att resultaträkningen påverkas. Man för det 
ökade värdet till en uppskrivningsfond eller som ökning av aktiekapitalet i form av 
antigen en fond – eller nyemission. Uppskrivning är frivillig för bolagen i Sverige, 
men detta gäller inte i alla länder. I Tyskland och USA håller man hårt på den 
historiska anskaffningskostnaden.(Artsberg 2003) 
 
Något som är intressant att påpeka är att detta säger emot försiktighetsprincipen, men 
eftersom beloppet från ökningen inte får användas till vad som helst utan hålls 
reglerad i en uppskrivningsfond så har man kontroll på det.(Ibid.) 

4.8 Värdeförändringar  
När bolagen redovisar enligt den nya standarden som vi tidigare har tagit upp så 
uppkommer den nya posten värdeförändring. Detta innebär att vid värdering av 
förvaltningsfastigheter i börsnoterade bolag värderas fastigheterna till dagens värde, 
marknadsvärde. I redovisningen tar man då upp förändringen från föregående år, detta 
kan bli en negativ eller positiv post exempelvis beroende på hur marknaden går. Som 
vi kan se i bifogat diagram i bilaga 2 så är förändringen väldigt olika beroende på 
bolag och år. Detta kan bero på att vissa bolag har fastigheter som är inköpta långt 
tillbaka i tiden och nu får ett mer tillförlitligt värde. Då sker en större förändring i 
värdeposten. Om fastigheterna är relativt nyinköpta så blir inte förändringen lika stor 
då de redan är köpta och värderade till dåvarande marknadsvärde. Hittills har alla 
bolag som vi studerat endast haft plusposter i värdeförändringen. (Årsredovisningarna 
från de olika bolagen 2004-2006) 

4.9 Soliditet 
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal. Det talar om hur mycket av verksamheten som 
finansieras med eget kapital och obeskattade reserver. Med andra ord hur förmöget 
företaget är. Soliditet räknas ut genom att man dividerar det justerade egna kapitalet 
med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna (BAS Nyckeltal 2006). Ett 
vanligt mål är att soliditeten ligger på 30-40 % (Nilsson, Isaksson& Martikainen 
2006). Om företaget går med förlust minskar soliditeten (BAS Nyckeltal 2006).  
 
”Nyckeltalet är starkt relaterat till företagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt”(BAS 
Nyckeltal 2006 s. 104). Om företaget ökar tillgångarna så måste en ökning av 
balansräkningens skuldsida ske. Skuldsidan i balansräkningen består av eget kapital 
och skulder. Soliditeten förbättras om det egna kapitalet ökar fortare än skulderna och 
den försämras när skulderna ökar fortare än det egna kapitalet.  
Det som avgör ökningen av det egna kapitalet är resultatet/lönsamheten. ”Med andra 
ord visar årets förändring av soliditeten om lönsamheten givit tillräcklig ökning av det 
egna kapitalet – självfinansiering – jämfört med ökning av de totala tillgångarna – 
tillväxten” (BAS Nyckeltal 2006 s. 104). 
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När tillväxten är balanserad så innebär det att soliditeten har varit likadan i minst två 
år. Om det har visat sig att tillväxten varit låg samtidigt som soliditeten blivit sämre så 
är det ett tecken på hotande utveckling. Om ägarna tar ut utdelning från företaget så 
minskar det egna kapitalet. Sker detta i företaget så betyder det att man bör ha högre 
krav på lönsamheten vid given tillväxt och soliditeten än för ett företag utan 
utdelningskrav.(BAS Nyckeltal 2006) Om ägarna exempelvis ger aktieägaretillskott 
eller nyemission så blir det istället en ökning av det egna kapitalet. 
Jämförelsestörande poster i resultaträkningen kan påverka det egna kapitalet. Det kan 
vara stora realisationsvinster/förluster på tillgångar som sålts eller förluster på 
kundfordringar som är av det större slaget. Dessa poster ingår inte i analysen av den 
normala lönsamheten, men de påverkar det egna kapitalets utveckling.(BAS Nyckeltal 
2006) 
 
Om ett företag har en god soliditet så innebär det en hel del fördelar. Exempelvis så 
har företaget bättre motståndskraft vid eventuella förluster och betydligt lättare att 
låna pengar. Naturligtvis så blir det motsatt effekt vid dålig soliditet. Varför ett 
företag har lyckats skaffa sig en god soliditet kan vara exempelvis att man har valt att 
behålla vinstmedel i företaget eller att man har gjort en nyemission. Men det kan 
också bero på att företaget inte har fullföljt ett utvecklingsarbete och försummade 
investeringar som fört med sig en liten upplåning som då har fört med sig en ”god” 
soliditet. Detta kan leda till dåliga anläggningar och på längre sikt en försvagad 
konkurrenskraft. (Skärvad & Olsson 2006) 
 
Vad är det då som orsakar dålig soliditet? Oftast beror det på förluster i företaget. 
Men det kan även bero på en väldig expansion och investeringar som bekostas med 
främmande kapital. Vilket är naturligt och nödvändigt för många företag.  
Konsolideringsfasen i företagen följs ofta av en expansionsfas. En viktig riktlinje för 
konsolideringsfasen är en förbättrade soliditet.(Ibid.) 

4.10 Avkastning på totalt kapital 
Allt kapital som företaget har kallas det totala kapitalet, vilket är alla anläggnings- 
och omsättningstillgångar. Företagen skall se till att de tillgångar som använder ska 
utnyttjas på ett effektivt sätt samt att de tillgångar som är finansiella ger så bra 
avkastning som möjligt. Räntekostnader tas inte med när man beräknar avkastning på 
totalt kapital. Anledningen till detta är att man vill att de mått man får inte är beroende 
av hur företaget har finansierat tillgångarna. Ränteintäkterna tas med på grund av att 
de förräntningar som blir på tillgångar som inte används i företaget ska ingå i 
avkastningsbedömningen. (BAS Nyckeltal 2006) 
 
Avkastning på totalt kapital är ett av de mest betydelsefulla nyckeltalen. Det visar hur 
företagets totala tillgångar har förräntats under verksamhetsåret. Ett mått på företagets 
effektivitet kan man säga att total avkastning på eget kapital är. Detta på grund av att 
man inte ser om företaget är finansierat med främmande eller eget kapital. Därmed är 
detta nyckeltal väldigt bra vid jämförelse mellan företag. 
Avkastningen påverkas framför allt på kort sikt av följande faktorer, 
försäljningsvolymer, prisförändringar, kostnadsbesparingar, kapacitetsutnyttjande och 
kapitalets omsättningshastighet. För att se hur bra företaget har lyckats med dessa 
faktorer kan ses om man tittar på resultatstruktur, Intäkts/kostnadsstruktur och 
Kapitalstruktur. Du Pont- modellen är en bra modell om man vill knyta ihop dessa tre 
strukturer.(BAS Nyckeltal 2006) 
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4.11 Avkastning eget kapital 
Det egna kapitalet är det kapital som ägarna tillför företaget. Ägarna vill i gengäld ha 
ersättning för detta. Eftersom det egna kapitalet ur ägarnas synvinkel är en tillgång för 
företaget.(BAS Nyckeltal 2006) 
 
Detta nyckeltal visar förräntningen av det egna kapitalet genom det sammantagna 
resultatet av årets resultat. Man mäter resultatet som nettoresultat. ”Det egna kapitalet 
består av ägarnas insatta kapital, samt balanserade – outtagna – vinstmedel inklusive 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld”(BAS Nyckeltal 2006 
s.91). Detta nyckeltal visar då den avkastning som uppnåtts på ägarnas kapital och det 
kan i det närmaste jämföras med bankräntan. För att anses som ett acceptabelt 
nyckeltal bör avkastningen täcka en riskpremie, vilket innebär att premien bör klart 
överstiga bankräntan. Detta för att ta hänsyn till den risk som företagandet innebär.  
Nyckeltalet är även avgörandet för företagets chanser till självfinansiering och 
konsolidering. Balanserad tillväxt brukar man då tala om.(BAS Nyckeltal 2006) 

4.12 Intressentmodellen 
De viktigaste intressenterna som ett företag har är följande; 
 
Ägarna, de vill ha avkastning på det kapital som de har satsat. I småföretag är det inte 
ovanligt om ägaren och företagsledningen är samma person. Då kan belöningen vara 
att man får fatta egna beslut och att man jobbar självständigt. (Skärvad & Olsson 
2006) 
 
De anställda medverkar med sitt arbete och självklart vill de ha en bra lön för sitt 
jobb. Det är inte bara lönen som är viktig utan även att arbetsmiljön är bra och 
arbetsuppgifterna har en mening och att det utvecklar den anställde.(Ibid.) 
 
Det är inte bara de anställda som arbetar och vill ha en bra lön utan företagsledningen 
gör ju även de sitt jobb och vill också ha en god lön för det som de åstadkommer. 
Belöningen kan också vara känslan av att leda ett företag.(Ibid.) 
 
Leverantörerna är de som säljer varor och tjänster till företaget. De vill att kunderna 
lämnar in sina beställningar i tid och att de betalar vid den tidpunkten som är 
avtalad.(Ibid.) 
 
Kunderna är en annan viktig intressent för företaget. De vill ha bra produkter till ett 
överkomligt pris. Detta är inte det enda utan snabba och säkra leveranser, information 
om produkten och service är också en oerhört viktig del för kunderna.(Ibid.) 
 
Långivarna tillsammans med aktieägarna är de som satsar det kapital i företaget som 
behövs för att kunna starta upp det och fortsätta att driva det. Det långivarna vill ha är 
ränta på kapitalet som är satsat samt säkerhet. Sedan vill de att företaget som de satsar 
på är ett som är stabilt och som kan betala tillbaka enligt avtal.(Ibid.) 
 
Samhället har givetvis ett intresse i företagen som finns i kommunerna. De vill ju att 
dessa företag ska skapa sysselsättning och samtidigt får kommunerna in pengar 
genom den skatt som företagen betalar in. I sin tur så står samhället med exempelvis 
kommunikation och utbildning.(Skärvad & Olsson 2006) 
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En intressent deltar i rörelsen så länge denne intressent får belöning som antingen 
motsvarar det som satsat eller är större. ”Intressenternas bidrag till ett företag är den 
källa från vilken företaget producerar de belöningar som det erbjuder intressenterna” 
(Skärvad & Olsson 2006 s.61).  Så länge företaget producerar belöningar som är av 
den storlek som intressenterna accepterar så kommer de fortsätta att lämna sina 
bidrag. Enligt intressentmodellen blir företagets viktigaste uppgift att skaffa sig eller 
producera tillräckligt med belöningar för att vara säkra på företagets överlevnad. 
Även företagsledningen har en viktig uppgift enligt intressentmodellen. Vilken är att 
göra avvägningar mellan och prioritering av intressenternas krav. Man vill skapa en 
balans mellan intressenternas krav och önskemål. Detta för att inte de utdelade 
belöningarna ska riskera företagets överlevnad.(Skärvad & Olsson 2006) 

4.13 Ortprismodellen  
Denna modell går ut på att jämföra fastigheter på markanden. Det är en väldigt enkel 
metod men det finns en rad problem. Beroende på hur många köp som har gjorts så 
kan det vara svårt att få en korrekt värdering. Om få köp genomförts så kan det vara 
svårt att få en bra jämförelse. Varje fastighet bör ses som unik. Det bör ske en 
uppdelning vid värdering av fastigheter. Beroende på vad för slags fastighet som man 
vill värdera. I vissa fall så kan fastigheter jämföras beroende på exempelvis stadsdel, 
men i vissa fall så kan det behövas ett större område. Ett exempel då kan vara 
Mellansverige.(Persson 2005) 
 
Det kan också vara svårt att få tillgång till just den informationen som behövs för att 
kunna göra en korrekt värdering. Det kan röra sig om exempelvis objektets läge och 
juridiska egenskaper. Det kan vara en fördel att ha vissa specifika poster som jämförs 
vid värderingen. Men skulle det ändå bara finnas bristfälligt material så ses det ändå 
som bättre än inget material alls. Ett annat problem som finns med denna metod är 
osäkerheten vid besiktning av fastigheterna. En grundregel är att alla fastigheter ska 
besiktas innan värdering. Detta sker dock inte alltid då man nu för tiden mer och mer 
använder sig av massvärderingar. Om besiktning inte utförts så ska detta framgå i 
dokumenten. Även miljöinvesteringar påverkar hur fastigheten blir värderad. Finns 
det exempelvis miljöfarliga material i byggnaden så kan detta dra ner fastighetens 
miljömässiga status. Ett annat problem som kan uppstå är värderingstidpunkten. Om 
jämförande fastigheter har varierande köpetidpunkter. Det bästa är om det finns 
objekt som ligger nära i tiden, då pengars värde förändras med tiden. Om beräkning 
av ortpriset baserat på för gamla siffror så kan det bli väldiga felslag i värderingen. 
Sambandet mellan tid och pris måste därför beaktas med största försiktighet.  
När den slutliga värderingen sker så kan ju ingen säga att detta värde är exakt. Det 
förekommer alltid ett intervall mellan lägre och högre värden. Då all värdering är 
osäker så bör detta anges på något sätt i dokumenten.(Ibid.) 

4.14 Avkastningskalkylbaserade metoder 
Denna modell är bland de vanligaste. Det görs en marknadssimulering som är tänkt 
att ge ett sannolikt pris. Det tas då stor hänsyn till de likartade fastigheter som 
överlåtits. Om det förekommer bristfällig information så görs en investeringskalkyl. 
Detta förutsätter en tänkbar investerare. Efter eventuella korrektioner så ska detta ge 
ett marknadsvärde. ”Avkastningsmetoderna bygger på restposttänkande, det vill säga 
det nettoresultat som blir över att förränta fastighetskapitalet när övriga 
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produktionsfaktorer fått faktisk eller kalkylmässig ersättning”(Persson 2005 s. 384). 
Metoden är ett sätt att nuvärdesberäkna framtida nettoavkastningar.  
Avkastningsmetoden kan delas upp i fyra olika steg.(Persson 2005) 

Steg 1. Kalkylmodell 
Modellen kan delas in i tre olika delar.(Ibid.) 
 
1. Direktavkastningsmetoden. Denna metod grundas på evighetskapitalisering av 
driftsnettot det första året. Det årliga överskottet som blir kvar efter att drifts- och 
underhåll har blivit betalt från bruttoinbetalningarna. Inga restvärden finns med i 
denna metod. Det är främst vid värdering av fastighetsvärdering för marknadsvärdet 
som denna metod används.(Persson 2005) 
 
2. Diskonteringsmetod. 
Här beräknas nuvärdet av restvärdet vid slutet på kalkylperioden. Det innebär att det 
måste fastställas en tidshorisont och ett restvärde.(Ibid.) 
 
3. Kassaflödeskalkyler. 
Dessa kalkyler baseras på löpande betalningsströmmar, det vill säga in - och 
utbetalningar. Detta ger en mer realistisk bild av likviditetsförhållandena över tiden.  
Under kalkylperioden kan förutsättningarna ändras vilket ger en flexibilitet. Dock ska 
det baseras på faktiskt gällande data och inte några förenklingar.(Ibid.) 

Steg 2. Ingående grunddata. 
Grunddatan bör redovisas på ett fullständigt och korrekt sätt. Källanvisningar ska 
också ges. De antaganden och förfaranden som tillämpas i det speciella fallet ska 
redovisas.(Ibid.)   

Steg 3. Tidshorisont 
En tidshorisont måste fastläggas för beräkningarna som kan vara mellan ett år och all 
oändlighet. I Sverige används oftast en period på fem eller tio år. Längre än fem år 
brukar användas när det finns exempelvis hyreskontrakt som löper på längre tid än 
fem år.(Ibid.)  

Steg 4. Kalkylränta 
När man gör bedömningen om kalkylräntan så tas hänsyn till de aktuella 
allmänekonomiska förhållandena. Också fastighetens marknadsposition tas i 
begrundande. Kalkylräntan kan ses som summan av realräntan, inflationen och 
riskfaktorer som kan variera beroende på geografiskt läge och karaktär. Trots att det 
krävs ett långsiktigt tänkande för att få korrekta beräkningar så får de kortsiktiga 
ränteförändringarna stor påverkan på bedömningarna.(Ibid.) 

Steg 5. Restvärde. 
I alla kalkyler förutom de som beräknas på oändlighet, så räknas det fram ett 
eventuellt restvärde. Ju längre kalkylperiod, desto mindre betydelse får restvärdet. 
Fastighetsvärdet baseras delvis på vad man idag anser att fastigheten är värd vid 
kalkylperiodens slut.(Ibid.) 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel ger vi en kort beskrivning av de olika bolagen som vi använt oss av. 
Det finns också en sammanställning av bolagen olika nyckeltal, resultat och 
fastighetsvärde. Även erfarenheter från yrkesverksamma revisorer framgår i detta 
kapitel. 

5.1 Förvaltningsfastighetsbolag 
Här kommer vi kort redogöra för de fastighetsbolag som vi valt att använda oss av. 

5.1.1 Hufvudstaden  
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista och ingår i Lundbergkoncernen. De 
har 118 anställda. Fastigheterna finns i Stockholms- och Göteborgs centrala och 
eftertraktade delar.  Hufvudstaden erbjuder högklassiga affärslokaler till 
framgångsrika företag. De äger 29 fastigheter på totalt 350 895 kvm uthyrbar yta. 
Verkligt värde för samtliga fastigheter var den 31 december, 2006 17,4 mdkr. Varje 
enskild fastighets verkliga värde har värderats. Hufvudstadens lönsamhet påverkas i 
första hand av makroekonomiska faktorer, exempelvis konjunktur och 
ränteförändringar. Företagets finansiering sker genom egna medel och från 
kreditinstitut. Hufvudstaden hade den 31 december 2006 en soliditet på 57,4 %. En 
särskild terroristförsäkring har tecknats för Hufvudstadens fastigheter. Bolaget 
använder sig av direktavkastningsmetoden vid värdering av sina fastigheter. 
(Hufvudstadens årsredovisning 2006) 

5.1.2 Wallenstam  
Bolaget är noterat på den nordiska listan, Stockholm, Mid Cap. Ca 6000 aktieägare 
varav 37 % är juridiska personer. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Wallenstam har 
145 anställda. Affärsidén är att förse marknaden med ändamålsenliga bostäder och 
lokaler i specifika storstadsregioner. Fastigheterna finns i Stockholm, Göteborg och 
Helsingborg. Wallenstam äger ca 300 fastigheter som sammanlagt utgör 1 243 000 
kvm uthyrbar yta. År 2006 var ett aktivt år för Wallenstam då de köpte in och sålt 
fastigheter för 3,3 Mdkr. I november 2006 kunde Wallenstams första vindkraftverk 
startas. Ytterligare fler liknande projekt är planerade. Alla Wallenstams bostäder är 
uthyrda. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde var 31 december, 2006 var 18,9 
Mdkr. Under 2006 har Wallenstam köpt in fastigheter för 1,4 Mdkr. Soliditeten 
uppgår till 39 %. Ett stort antal påbörjade och planerade bostadsprojekt finns. 
Wallenstam använder sig av två olika modeller då de värderar sina fastigheter. 30 % 
utgör bostadsmarknadens prissättning och resterande 70 % utgörs av 
avkastningsvärdering i intervallet  
bostad= 3,5-6 % och kommersiella lokaler= 4,75-9 % 
(Wallenstams årsredovisning 2006)  

5.1.3 Castellum  
Är registrerat på OMX - Nordiska listan Large Cap. De erbjuder lokaler anpassade till 
kundernas behov i de fem starka tillväxtregionerna Storgöteborg, Öresundsområdet, 
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.  De har 199 anställda. Castellum har 
målet att kassaflödet ska ha en årlig tillväxt på 10 %. Fastigheterna värderas till 
verkligt värde och de utgår då från utbud och efterfrågan, där värdet 31 december, 
2006 uppgick till drygt 24 Mdkr.  
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Under 2006 investerade Castellum för 2,3 283 Mdkr. Goda och långsiktiga 
kundrelationer premieras i bolaget. Ett annat mål Castellum har är att ha en soliditet 
på 35-45 %.  
Den 31 december, 2006 uppgick soliditeten till 42 %.  
(Castellums årsredovisning 2006) 

5.1.4 Klövern  
De är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora bolag. De äger och 
försäljer kommersiella lokaler. Klövern har 110 anställda. Den 31 december 2006 
uppgick fastighetsvärdet till 10,7 Mdkr. Soliditeten den 31 december 2006 var 34.3 
%. Merparten av fastigheterna är belägna i Kista, Täby och Uppsala.  Vid värdering 
av sina fastigheter använder sig Klövern av en blandning av avkastningsbaserad 
metod och ortprismetoden och då kassaflödesmodellen. 
(Klöverns årsredovisning 2006) 
 
Nedan finns en sammanställning över bolagens förändringar på soliditet, årets 
resultat, eget kapital och fastighetsvärde.  
 
  KLÖVERN HUFVUDSTADEN CASTELLUM WALLENSTAM 
Soliditet 2004 36% 53,80% 33% 33% 
Soliditet 2006 43,30% 57,40% 42% 39% 
          
Årets resultat 2004 193 MKR 896 MKR 586 MKR 833,1 MKR 
Årets resultat 2006 630,7 MKR 3 221 MKR 1 674 MKR 2 007 MKR 
          

Eget kapital 2004 
1 210,7 

MKR 8 140 MKR 4 051 MKR 1 723,5 MKR 

Eget kapital 2006 
3 868,2 

MKR 11 785 MKR 10 184 MKR 7 734 MKR 
          
Fastighetsvärde 2004 4 123 MKR 4 168,5 MKR 14 741 MKR 13 970 MKR 

Fastighetsvärde 2006 
10 701 

MKR 17 408,8 MKR 24 238 MKR 18 930 MKR 
 
Uppgifter hämtade ur respektive bolags årsredovisning. 
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5.2 Erfarenheter från yrkesverksamma revisorer 

5.2.1 Balans nr 4 2003 
Erik Persson och Bo Nordlund skriver i tidningen Balans om införandet av IAS 40. 
Vid den tidpunkten har inte det nya regelverket trätt i kraft än och de resonerar runt 
vilka följder som införandet kan få och hur det kommer att påverka bolagens 
årsredovisningar. Något som de båda anser är viktigt att belysa är osäkerheten i 
värderingen och de cykliska marknadsförloppen i ekonomin. De anser också att det 
inte är ovanligt på något sätt att det uppvisar en varians på +/- 10 %. Då ska det också 
tilläggas att det förekommer cykliska förlopp i marknadsvärdet av fastigheter, så som 
exempelvis inflation.  
 
Något som Erik Persson och Bo Nordlund frågar sig är hur stort ett normalt 
osäkerhetsintervall kan vara i bedömningen av fastigheters värde. Detta sett i 
förhållande till det egna kapitalet, hyresintäkter, och förvaltningsresultat. De anser 
också att det kan vara intressant att diskutera storleken på osäkerhetsintervallet då 
man räknar om det i soliditet.   
 
Då den bedömda värderingen påverkar resultaträkningen varje år så är det viktigt att 
vara medveten om storleken på osäkerheten. I vissa fall kan det vara av intresse att 
upplysa om osäkerhetens omfattning i de finansiella rapporterna. Detta står det mer 
om i IASB: s framework för finansiella rapporter, punkt 37. Där beskrivs 
försiktighetsaspekten vid upprättandet av finansiella rapporter. Det är också 
nödvändigt att fastighetsbolagen upplyser läsaren om hur olika procenttal i 
värdeförändring kan påverka soliditeten eller andra lönsamhetsmått.  Man ska dock ha 
klart för sig att angivna gränser för intervallet inte är någon säker gräns. Det kan bli 
betydligt större variationer. För att minimera osäkerheten vid värderingen så behövs 
det enighet vid användandet av värdebegrepp och värderingsmetoder. Det borde också 
framgå av de olika fastighetsbolagens redovisningsrapporter vilken 
värderingsstandard som använts. Något som Erik Persson och Bo Nordlund också 
belyser är hur värderingen kvalitetssäkras. Några frågor som de då ställer sig är 
exempelvis om de värderade bolagen är besiktade och hur det säkras att värderaren 
inte har några egna ägarintressen i de fastigheter som han värderar. Finns det någon 
möjlighet att få en värderingsprocess och ett värdeutlåtande genom en enhetlig 
standard?(Balans nr 4, 2003) 

5.2.2 Balans nr 6/7 2006 
I tidskriften Balans nr 6/7-2006 behandlar två auktoriserade revisorer, Jonas Brade 
och Monica Olsson från PWC, två områden som de tycker fastighetsbolag bör jobba 
mer med i och med övergången till IFRS. De områden som behandlas är hur bolagen 
delar in rörelsens kostnader och redovisning av värdeförändringar i fastigheter. De 
verksamma revisorerna har gått igenom 2005 års årsredovisningar från både noterade 
och några av de större onoterade företagen som tillämpar IFRS.  
 
När det gäller resultaträkningen så är syftet att visa periodens resultat och ge 
information om hur resultatet har uppkommit. Det finns två modeller som visar detta, 
funktionsindelad resultaträkning samt kostnadsslagsindelad. I den funktionsindelade 
är kostnaderna indelade på de funktioner i bolaget där de uppstår. Det tre funktioner 
är, tillverkning (kostnad sålda varor), försäljning och administration. Om man tittar på 
den andra modellen kostnadsslagsindelade så utgör resultaträkningen den typ av 
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kostnadsslag som gäller, tillexempel så ska råvaror och förbrukningsmaterial, 
ersättningar till anställda och avskrivningar redovisas på separat poster. Innan 
övergången till IFRS så användes den funktionsindelade resultaträkningen enligt 
företagen. Men funktionen tillverkning ersattes istället av fastighetskostnader. På 
grunde av denna anpassning som företagen gjorde så lades de flesta 
försäljningskostnader och det mesta av administrationskostnader till funktionen 
fastighetskostnader. Vilket innebar att funktionen administration i de flesta företagen 
blev begränsad till kostnader för ledning och styrelse. Nästan alla företag blandade 
modellerna med att man specificerade förvaltningsfunktionens kostnader direkt i 
resultaträkningen. 
 
Årsredovisningslagen är mer detaljerad vad gäller hur resultatredovisningen skall se 
ut än vad IFRS är. Vilket gör att det finns lite mer utrymme vad gäller egna 
anpassningar i resultaträkningen. En betydande förutsättning till att noterade företag 
ska tillämpa IFRS är för att det skall vara lättare för investerare att bedöma samt att 
kunna jämföra företagen på ett smidigare sätt. Vilket innebär att trots att företagen har 
lite större frihet vad gällande resultaträkningen så får det inte bli så att det blir svårare 
att jämföra företagen. Syftet med regelverket är just att det skall underlätta. 
 
Det finns en regel inom IFRS som säger att företag skall välja någon av funktion eller 
kostnadsslagsindelning i resultaträkningen gällande rörelsens kostnader. Detta görs 
antingen direkt i resultaträkningen eller i not. Brade och Olsson menar att detta med 
not innebär att man i resultaträkningen kan göra en sammanslagning men att man 
sedan specificerar det i not. Vilket gör att man kommer bort från en blandad modell. 
 
Det Brade och Olsson har uppmärksammat är att de flesta företagen nästan behållit 
samma indelning av rörelsens kostnader som tidigare. Det som har framkommit i 
noter är att det läggs ganska mycket kostnader i administrationsfunktionen vilket gör 
att fördelningen mellan funktionerna förbättras. Några av företagen eller fyra av dem 
för att vara exakt har behållit funktionsindelningen och lagt specifikationen av 
fastighetsförvaltningens kostnader i not vilket innebär att en blandning av modellerna 
då har undvikts. De andra företagen har gjort på lite olika sätt vilket har medfört att 
det i slutändan blivit en blandad modell. 
”IFRS föreskriver att om funktionsindelad resultaträkning används, ska 
rörelsekostnaderna specificeras per kostnadsslag i not”(Balans nr 6/7 2006 s. 36). 
Detta följs enbart av fem företag, de andra företagen har inte ens en förklaring till 
varför de inte följer denna regel. Brade och Olsson ställer sig frågan att det kanske 
beror på att företagen inte själva tycker att de har en funktionsindelad resultaträkning. 
 
Brade och Olsson anser att företagen behöver jobba vidare med sin redovisning av 
kostnader och de ger exempel på två vägar som företagen kan gå. Det ena exemplet är 
att företagen kan forma sin resultaträkning och ställa sig frågan om det är en 
funktions- eller kostnadsslagsindelad resultaträkning som passar företaget bäst. Ett 
alternativ som dessa två revisorer föreslår är en gemensam branschmodell. Men det är 
svårt eftersom det är många företag det handlar om och deras viljor. Sedan ska det 
också stämma överens med IFRS regler. Det andra alternativet som de föreslår är en 
gemensam resultaträkning med enkel kostnadsslagsindelning, men att varje företag 
kan i noter analysera på det sätt som de själva anser passa deras företag bäst. 
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De fastighetsbolag som Brade och Olsson har undersökt har samtliga valt att redovisa 
förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Det verkliga värdet fastställs löpande och 
man redovisar värdeförändringen i resultaträkningen. När företagen redovisade 
fastigheterna till historiskt anskaffningsvärde så redovisades realisationsresultatet vid 
en försäljning. Detta resultat uppkom genom att övervärden som skapats under hela 
ägandeperioden realiserades. Brade och Olsson har sett att många företag vill fortsätta 
med detta trots att värdeförändringar på fastigheterna resultatförs löpande. Det visar 
sig i företagens årsredovisningar att några delar upp de realiserade och orealiserade 
värdeförändringarna och några av de andra företagen fortsätter med att bruka termen 
realisationsresultat. Revisorerna har sett att i många fall så har man inte definierat 
många av begreppen. Vilket är oerhört viktigt för att det inte ska bli missförstånd 
speciellt eftersom IFRS inte gör någon skillnad på om periodens värdeförändring 
beror på värdering eller försäljning. 
Brade och Olsson skriver vidare att ett försäljningsvärde anses vara ett mer 
tillförlitligt värde än ett som är fastställt genom en värdering.  
 
Det skiljer sig mellan fastigheternas val av placering i resultaträkningen när det gäller 
posten ”Värdeförändringar i fastigheter”. Nästan alla företag väljer att redovisa 
värdeförändringen inom rörelseresultatet. Brade och Olsson har uppmärksammat att 
några av företagen har valt att redovisa värdeförändringen efter finansiella poster. 
Detta anses vara en tveksam tolkning av IFRS. Eftersom tanken med 
förvaltningsfastigheter är att förvalta och utveckla fastigheter och de effekter som 
uppstår på grund av att man ska vidhålla detta syfte bör verkligen tillhöra den normala 
rörelsen. Det som sker när ett företag redovisar värdeförändringen efter finansiella 
poster och inte inom rörelsen är då ett tecken på att företaget inte anser att 
fastigheternas värdeutveckling beror på de insatser som företagit utfört, utan detta 
beror då på faktorer som är utom företagets kontroll.  
 
Brade och Olsson anser att fastighetsbolagen behöver jobba med att utveckla 
resultatredovisningen något mer. De har även uppmärksammat att det är många 
fastighetsbolag som väldigt gärna belyser många olika aspekter på utvecklingen av 
resultatet direkt i resultaträkningen. Vilket ses som oerhört ambitiöst, men att det 
skulle vara enklare om att utveckla resultatredovisningen om den väsentliga 
informationen lämnades i noter.  
 
Avslutningsvis så påpekas det ytterliggare att det inte bara är viktigt att tillämpa IFRS 
utan att det faktiskt är mening att investerar skall på ett enklare sätt kunna jämföra 
fastighetsföretagen. Detta kan bara uppnås genom att företagen kommer fram till en 
gemensam resultatredovisning.(Balans nr 6/7, 2006) 
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5.3 Intervju med Bo Nordlund på KPMG 
 

1. Hur ser du på IAS 40? 
Det är en del av regelverket IASB.  IAS 40 är en redovisningsstandard. Bo anser att 
det är viktigt att fråga sig varför vi har finansiell rapportering och vem som är 
mottagaren? I IASB § 10 så har de tagit ställning och prioriterar gruppen investerare 
som tillför riskkapital. Detta för att de ska kunna få tillräckligt med information för att 
fatta avgörande beslut.  
 

2. Vad blir skillnaden när man värderar till verkligt värde?  
Det finns två olika modeller. Cost Value Model och Fair Value Model . Oavsett 
vilken man väljer så måsta man värdera till verkligt värde. I Cost Value Model räcker 
det med att lämna tilläggsupplysningar. Det som ger mest skillnad är när man 
använder sig av Fair Value Model. De bolag som är transaktionstäta, köper och säljer 
mycket och har aktuella anskaffningsvärden i balansräkningen, så är det inte så stor 
skillnad vid värdering till verkligt värde om man jämför med deras anskaffningsvärde. 
De som har äldre värden på sina fastigheter får mer skillnad. Om en fastighet är 
inköpt på 60-talet så kan den vara betydligt mer värd i dag. Detta påverkar 
balansomslutningen och soliditeten synligt i balansräkningen. Ett exempel är på detta 
är HEBA AB i Stockholm. Värdeförändring kan vara både positiv och negativ. Detta 
är konjunkturstyrt. De går in i resultaträkningen och därmed försvinner 
avskrivningarna i Fair Value Model.  
 
    3. Vilka är för- och nackdelarna med IAS 40? 
Fördel: 
Gamla anskaffningsvärden som påverkats av inflation ger nu en mer aktuell 
rättvisande bild av balansräkningen och bolagets förmögenhetsställning. Det ger en 
mer korrekt bild av förmögenheten vi det exakta tillfället. Där är IAS 40 ett stort 
bidrag om man använder sig av Fair Value Model.  
Nackdelar: 
Det blir större voladilitet. Det blir en konflikt mellan aktieägare, investerare och 
management, då management inte vill ha värdeförändring i resultaträkning eftersom 
de inte kan göra något åt det. Det påverkas av konjunktur och faktorer omkring. 
Värdeförändringen kan vara antingen positiv eller negativ. Det är också svårt att 
värdera till exakt värde. Olika värderare får olika värden. Man brukar ha ett intervall 
på plus minus 10 %. Vilket är då rätt? Det vet vi inte förrän det är realiserat. 
Regelverket gör ingen skillnad på realiserade värden och orealiserade värden.  
 

4. Om fastigheter värderas högre påverkas eventuella hyresgäster då? 
Man gör skillnad på kommersiella hyresavtal och bostäder. I de kommersiella 
lokalerna finns ett mål att ha marknadsmässig hyra. Men i fastigheter med bostäder så 
är hyran baserad på ett självkostnadspris. Det ska täcka underhåll, hyra, drift, 
avskrivningar och ränta på bundet kapital. I det fallet kan hyresgästerna påverkan om 
vi får en högre kapitalbas att beräkna räntekostnader på. Men de kommunala 
bostadsbolagen redovisar inte enligt IAS 40 så då blir ingen direkt påverkan för 
hyresgästerna.  
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5. Vilka poster påverkas mest vid värdering till verkligt värde? 
De tre viktigaste posterna är tillgångar (fastigheter), uppskjuten skatteskuld och eget 
kapital. Avskrivningen i resultaträkningen försvinner och ersätts med 
värdeförändringen.  
 

6. Vad får IAS 40 för konsekvenser i årsredovisningen? 
Soliditeten påverkas. Alla fastighetsbolag på börsen har tillämpat Fair Value Model. 
Innan de gick över till IAS 40 så hade de ett ovägt genomsnitt på 28 % på soliditeten 
och efter så låg värdet på 40 %. Balansomslutningen ökar på tillgångssidan men det 
egna kapitalet ökar mer än tillgångarna eftersom soliditeten ökar. Just nu är det goda 
tider då värdena går uppåt men det kommer bli en nedgång till slut då även resultaten 
kommer gå ner.  IAS 40 får än så länge inte tillämpas på juridiska personer på grund 
av att skattefrågan inte är löst. Endast moderbolaget i koncerner får använda sig av 
anskaffningsmetoden. I framtiden kommer vi ha samma principer för juridiska 
personer och koncerner. Detta kommer då leda till en utdelningsfråga. 
Vi kommer då få ett likviditetsflöde som motsvarar värdestegring eller om man ska 
låna på banken. 
Om kassaflödet är noll men bolaget har en värdestegring på 100 och aktieägarna 
kräver utdelning. Vart ska då pengarna tas ifrån? Banken? 
 
     7. Hur påverkas intressenterna av IAS 40? 
De som tillför riskkapital får ett bättre underlag för att bedöma förmögenheten 
eftersom balansräkningen blir mer ”up to date”. Analytiker vill inte ha 
värdeförändring i resultaträkningen då de tänker i kassaflödestermer. De rensar bort 
värdeförändringarna för att se resultaträkningen som en kassaflödesgenerator. 
Analytikerna får sitt men de gör korrigeringar i resultaträkningen.  
IAS 40 punkt 75 står det om tilläggsupplysningar, men de flesta bolagen ger 
knapphändig information om hur de har värderat sina fastigheter.  I framtiden 
kommer intressenterna får mer information att ta del av för att fatta beslut.  
 

8. Vilken är din personliga åsikt om varför onoterade företag väljer att 
värdera till anskaffningsvärdet? 

Det är en kostsam process som kräver mycket engagemang och eftersom de inte är 
tvingade att tillämpa IAS 40 så drar de sig för att tillämpa detta regelverk eftersom de 
inte bara får använda vissa delar. Det är för dyrt helt enkelt. 
 

9. Använder de flesta bolagen kostnadsslagindelning? 
De flesta bolagen använder en funktionsindelad redovisning. Det ger en mer 
rättvisande bild. Men i praktiken används en hybrid av de två indelningarna. 
Driftnetto är nr 1 av nyckeltalen. Det brukar kallas marknadsvärdets moder. Ju högre 
driftsnetto, desto högre värde kan motiveras för tillgångarna. De större publika 
bolagen använder sig av funktionsindelad redovisning, men de mindre bolagen 
använder sig av kostnadsindelad redovisning på grund av att det inte är något stort 
publikt intresse.  
 

10. Om du fick välja verkligt värde eller anskaffningsvärdet, vilket föredrar 
du och varför? 

I resultaträkningen är värdeförändringen störande. De är svårmätbara Men nu måste 
man finna sig i de reglerna. Det är inget bra med värdeförändringar i 
resultaträkningen.  
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I balansräkningen så kan de bolagen med täta transaktioner lika gärna tillämpa 
anskaffningsmetoden för att få bort osäkerheten vid värderingen och i stället ge rätt 
tilläggsinformation som ska kunna ifrågasättas.  
De bolagen som inte införskaffat fastigheter sen 60-talet får med värdering till 
verkligt värde en mer rättvisande bild. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel sammanställer vi teori, information från årsredovisningarna och vår 
intervju med Bo Nordlund samt vår information från tidskriften Balans.  
 
Har företagets soliditet ökat i och med införandet av IAS 40 
Vår hypotes angående ökningen av soliditeten visade sig stämma. Vi undersökte fyra 
årsredovisningar från slumpmässigt utvalda bolag som innehar 
förvaltningsfastigheter. Det vi kunde utläsa var att ju större bolag desto större ökning 
av soliditeten. Vi såg även att det egna kapitalet ökade markant. Soliditeten innebär 
hur god företagets betalningsförmåga är. Detta visar då vid en hög soliditet en 
tryggare betalningsförmåga. Detta kan ge starkare incitament för finansiärer att 
investera. Det bör beaktas att soliditeten ska ha legat på en jämn nivå i minst två år för 
att ses som balanserad, vilket kan vara svårt att avgöra för just de bolagen med 
förvaltningsfastigheter som vi har undersökt. Vi vet inte än om det är en stabil 
soliditet. 
 
Hur ser Revisorskåren på IAS 40 
Vi har valt att titta på hur Revisorskåren ser på dem nya redovisningsstandarders. Vår 
intervju med Bo Nordlund resulterade i en omfattande information om och i kring 
IAS 40 och dess för och nackdelar. Regelverket fokuserar på de investerare som 
tillför riskkapital, vilket innebär att investerarna får ett bättre investeringsunderlag. I 
en artikel ur (Balans nr 6/7 2006) skriver några revisorer om underlättandet för 
investerare genom att jämföra bolagen om de har en homogen resultatredovisning. I 
dagsläget använder sig många bolag av en hybrid av funktions- och 
kostnadsslagsindelad redovisning, vilket gör det svårare för investerarna att kunna 
jämföra de olika bolagen.  
 
Man har även uppmärksammat att de flesta av bolagen väljer att lägga posten 
”Värdeförändring fastigheter” inom rörelseresultatet medan några av de andra 
bolagen har valt att placera posten i efter finansiella poster. Eftersom syftet med 
förvaltningsfastigheter är att förvalta och utveckla fastigheter så borde de åtgärder 
som man tillför fastigheterna ingå i rörelsen. Medan de som har valt att lägga posten i 
efter finansiella poster anser att det är yttre faktorer som påverkar värdeförändringen.  
Innan vi tog del av årsredovisningarna trodde vi att det som påverkade 
värdeförändringarna mest var just de yttre faktorerna som bolagen inte kan råda över 
som förklaras i tidskriften Balans (6/7 2006). Men det visade sig att det var precis 
tvärtom. Av de fyra bolagen som vi studerat visade det att tre av dem redovisar 
värdeförändringen inom rörelseresultatet.  
 
Något som just Erik Persson och Bo Nordlund anser är viktigt, är frågan om 
säkerheten vid värdering till verkligt värde. Problematiken ligger i att man aldrig kan 
få ett exakt värde på en fastighet. Oftast anges en spann på exempelvis +/- 10 % i 
årsredovisningen som Bo Nordlund förklarade i intervjun. Detta ska man ha klart för 
sig att det bara är en indikation, värdet kan bli betydligt högre eller lägre. Det bör 
också kontrolleras vem som utför värderingen och om värderaren har något eget 
intresse i sin bedömning. Något som är av intresse är huruvida fastigheterna är 
besiktade inför värderingen. Detta borde vara självklart men är tyvärr inte det i 
praktiken.  
 



 

  32 

Hur säker blir värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter? 
Fastighetsvärdet ökade efter införandet av de nya reglerna speciellt på de fastigheter 
som har en anskaffningstidpunkt som ligger långt bak i tiden. Då detta 
anskaffningsvärde är helt irrelevant nu så blev det en stor skillnad när man värderade 
till verkligt värdet. Detta tog även Bo Nordlund upp i vår intervju med honom.  I 
samband med införandet av verkligt värde togs avskrivningarna bort i 
resultaträkningen. De ersattes av värdeförändringen av förvaltningsfastigheterna. 
Denna post kan nu både vara positiv eller negativ, vilket vid en positiv värdering ger 
högre resultat. Tidigare när avskrivningsposten existerade var detta endast en 
minuspost. Detta gillas inte av ledningen på grund av att det är ett fenomen de inte 
kan påverka. Exempelvis kan det gälla inflation och räntor. Detta för oss in på 
redovisningsprinciperna. Innan införandet av IAS 40 tillämpades 
försiktighetsprincipen men nu kan vi se en tendens till att företagen lämnar denna 
princip. Detta på grund av att man nu värderar till verkligt värdet. Anledningen till att 
vi valt att ta upp intressentmodellen är att vissa delar av modellen spelar en viktig roll 
för fastighetsbolagen. Vi kan då nämna aktieägare och kreditgivare. Dock anser vi 
inte att läsaren får en full förståelse för hur samhällets olika delar hänger samman om 
vi endast tar upp de delar som i detta sammanhang är viktigast. De olika delarna i 
intressentmodellen är av stort värde för bolagen eftersom det är exempelvis aktieägare 
och kreditgivare som tillför riskkapital. Utan dem vore det en katastrof för bolagen. 
Detta hänger också samman med att det krävs en aktuell och rättvis värdering av 
respektive fastighet.    
 
Har måttet avkastning på eget kapital ökat? 
Vi har även studerat bolagens avkastning på eget kapital. Samtliga bolag redovisar en 
ökning på detta nyckeltal. Förändringen i kapitalstrukturen kan ge indikationer för 
framtida investerare.  
Ökningen av det egna kapitalet kan delvis bero på att aktieägare tillskjuter nytt kapital 
och nyemissioner. Det vi har sett är en ökade utdelning per aktie hos bolagen.  Detta 
kan vara en anledning till den ökade avkastningen.  
 
Hur ser värdeförändringarna ut efter införandet av IAS 40? 
Vi har sett att värdeförändringarna är en pluspost hos alla de bolag vi har studerat. 
Dock ska det tilläggas att vi nu har ett mycket bra klimat på bostadsmarknaden i 
Sverige. Detta kan givetvis förändras beroende på ränteläget och tillgång och 
efterfrågan av fastigheter. Beroende på om bolagen har fastigheter som är värderade 
till ett gammalt anskaffningsvärde så blir förändringen större i redovisningen vid 
införandet av IAS 40. I tabellen kan man se att det skiljer sig väldigt mycket. 
Exempelvis Hufvudstaden har en värdeökning på nästan 300 % mellan åren 2004 och 
2005 då införandet av IAS 40 skedde. Detta beror sannolikt på att de haft äldre 
anskaffningsvärde på sina fastigheter. Om vi då jämför med Klövern som har en 
ökning på 44 % respektive 79 % för motsvarande period, så kan detta kan då bero på 
att Klövern har fastigheter som är relativt nyinköpta och då värderades till dåvarande 
anskaffningsvärde. Detta tar även Bo Nordlund upp både i sin artikel i tidskriften 
Balans och i vår intervju med honom.  
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7. SLUTSATS 
 
Här vill vi presentera de svar vi fått på vår problemformulering.  
 
Angående soliditeten så såg vi att den hade ökat markant. Då vi gjorde en jämförelse 
mellan 2004 då inte IAS 40 var i bruk och 2006 när standarden funnits i två år, så 
upptäckte vi en ökning hos exempelvis Castellum med upp till 9 procentenheter. Även 
de andra bolagen hade en ökning fast då i varierande storlek. Detta kan bero på att 
vissa företag har haft fastigheter som varit värderade till anskaffningsvärden som 
ligger långt bak i tiden. Då de nu blivit värderade till verkligt värde så har de ett mer 
aktuellt värde.  
 
Revisorskåren anser att det finns problematik i redovisningens utförande efter 
införandet av IAS 40. Med problematik menas då underlaget för investerarna. Det 
förekommer ofta en blandning mellan funktions- och kostnadsslagsindelad 
redovisning. En homogen metod efterfrågas. Ett annat problem som uppstått är att i 
vissa bolag så redovisas värdeförändringen i rörelsen och vissa lägger den posten efter 
finansiella poster. Därmed uppstår en diskussion om vilka faktorer som egentligen 
påverkar värdet på fastigheterna.  
 
Det finns både för- och nackdelar med införandet av IAS 40. En tydlig fördel är att 
det ska vara lättare för investerare att jämföra olika bolag. Dock kan det på samma 
gång vara en nackdel att det aldrig går att få ett exakt värde på fastigheterna. Detta 
beroende på vem som har utfört värderingen. Alla värderare får olika värden, vilket 
kan vara förvirrande. Något som också är viktigt att beakta är huruvida fastigheterna 
är besiktade. Det är svårt att jämföra en besiktad fastighet med en som inte är det. Hur 
ska man då nyttja informationen? Även de cykliska förloppen har inverkan på 
fastighetens värde. Det kan då exempelvis vara både inflation och räntekostnader.  
 
Då vi tittade på företagens avkastning på eget kapital så såg vi att det hade blivit en 
ökning hos alla fyra bolag. Dock har vi även här använt oss av 2004 och 2006 för att 
se skillnaden innan och efter införandet av IAS 40. Denna ökning tror vi kan bero på 
en ökad utdelning per aktie. 
 
Vi har också sett att ju äldre anskaffningsvärde som bolagen har på sina fastigheter så 
är skillnaden större i posten värdeförändring. Det finns givetvis även andra orsaker 
som göra att skillnaden blir så markant men detta torde vara den största orsaken om vi 
ska tolka de revisorer som arbetar med frågan. Eftersom det nu finns ett mer aktuellt 
värde på fastigheterna så är meningen att investerare och köpare ska kunna jämföra 
olika fastigheter på ett mer tillförlitligt sätt. Då det nu finns en möjlighet att ha 
antingen en pluspost eller en minuspost så kan man nu uppvisa även en värdenedgång 
tydligare. Även detta är ju av intresse för intressenterna. Dock finns det naturligtvis 
problem även här. Som vi tidigare tagit upp så framkommer några problem när man 
då ska värdera. Ändå så sker det efter införandet av IAS 40 en mer tillförlitlig 
värdering än tidigare. I framtiden kommer det troligtvis att bli en ännu mer tydlig 
värdering och problemen minskar. Det är i alla fall vår förhoppning och förväntan. 
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Genom arbetet med denna uppsats har vi fått en bättre förståelse för olika regler och 
normers konsekvenser. Både vad gäller olika nyckeltal och redovisningsprinciper. Vi 
ska dock ha klart för oss att förvaltningsfastighetsbolagens finansiella rapporter 
präglas av fallande räntor och starkt efterfrågetryck. 
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Redovisningens ramverk enligt internationella normen (IASB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Komponerad av Bengt Bengtsson, Karlstad Universitet.
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Bilaga 2 
 

I denna bilaga ser vi hur fastighetsvärdet har förändrats sen införandet av IAS 40. 
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