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Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2005 trädde det nya regelverket IAS/IFRS i kraft i EU. Detta regelverk reglerar 
hur noterade koncerner ska upprätta sin redovisning. I regelverket finns IAS 40 som är den 
standard som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Det väsentliga med denna 
standard är att den tillåter värdering till verkligt värde i balansräkningen. Värderingen kan ske 
genom huvudregeln, den så kallade ortsprismetoden, där fastigheten jämförs med liknande 
objekt som avyttrats. IAS 40 tar även upp en nödlösning som innebär att uppskattade framtida 
betalningsströmmar diskonteras till nuvärde. Nödlösningen är den metod som främst används 
i Sverige.  
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur redovisningen samt revisorns roll har 
påverkats efter införandet av IAS 40. Detta har vi gjort genom att använda oss av en kvalitativ 
metod där vi genomförde öppna individuella intervjuer. Vi genomförde en intervju med en 
redovisningsspecialist för att beskriva hur redovisningen har förändrats. Sedan genomförde vi 
ytterligare en intervju med en auktoriserad revisor i syfte att beskriva hur redovisningens 
förändring har påverkat revisorn.   
 
I vår underökning kom vi fram till att IAS 40 är en positiv förändring för redovisningen. Detta 
eftersom redovisningen nu speglar verkligheten mer korrekt. Men denna förändring har också 
medfört negativa konsekvenser. Vid värdering till verkligt värde måste ett antal antaganden 
göras, dessa har bidragit till subjektiva element i redovisningen. Det är revisorns uppgift att se 
till att dessa inte utnyttjas av ledningen för egen vinning. Vår undersökning indikerar att detta 
inte är möjligt, eftersom revisorerna har anpassat sig till den förändring som IAS 40 medfört. 
Det ingår numera i revisorernas arbete att granska att de antaganden som gjorts är korrekta.   
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1. Studiens utgångspunkter 
Det här avsnittet kommer vi att inleda med en problemdiskussion. Utifrån den kommer vi att 
presentera uppsatsens syfte. Avsnittet avslutas med att vi presenterar de avgränsningar vi har 
valt att göra.  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Handeln mellan olika länder har ökat dramatiskt och globaliseringen är nu ett faktum. På 
senare år har även ett intresse för handel i värdepapper mellan länder ökat. Detta har inneburit 
att efterfrågan på en internationell kapitalmarknad har vuxit fram. En förutsättning för att 
denna ska verka effektivt är att redovisningen harmoniseras. Med detta menas att länders 
regler ska bli mer enhetliga så att det på ett enklare sätt ska gå att jämföra företags 
redovisningar. Detta bidrog till att EU beslutade att från och med år 2005 ska samtliga 
börsnoterade koncerner använda sig av de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS. 
(Artsberg, 2003)     
 
I regelverket finns IAS 40 som är den standard som behandlar redovisning av 
förvaltningsfastigheter. Denna standard vänder sig främst till de börsnoterade bolagen som 
tillämpar koncernredovisning, men även till onoterade företag. Det väsentliga med standarden 
är att företag numera får välja om de vill redovisa sina fastigheter till verkligt värde eller till 
anskaffningsvärde (FAR FÖRLAG, 2006 A). Samtliga börsnoterade företag i Sverige valde 
dock vid införandet att gå över till den nya principen, alltså att redovisa till verkligt värde 
(Bengtsson, 2006).   
 
Revisorns uppgift är att granska samt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen av 
företaget. I detta ingår att revisorn ska granska de olika poster som ingår i redovisningen för 
att skapa sig en uppfattning om de är rimliga (FAR FÖRLAG, 2006 D). Att värdera 
fastigheter till verkligt värde är en stor förändring. Vi anser därför att det skulle vara 
intressant att bilda oss en uppfattning om hur revisorn har anpassat sig till denna förändring, 
samt hur dennes roll har påverkats. För att göra detta måste vi först skapa oss en förståelse för 
hur redovisningen har förändrats av införandet av IAS 40. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur redovisningens förändring har påverkat revisorns 
roll, samt hur denne har anpassat sig efter införandet av IAS 40.   
  

1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning om hur IAS 40 har påverkat redovisningen. Detta 
genom att endast jämföra redovisningen med de principer som finns på området. Vi har med 
andra ord inte undersökt hur de enskilda posterna i balans- och resultaträkningen har 
påverkats.  
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2. Metod 
Det här avsnittet börjar vi med att presentera det metodiska arbetssättet vi har val att 
använda oss av. Vi kommer sedan att beskriva hur data har samlats in. 
  

2.1 Metodens ansats 
 
Det finns ett antal metoder för att skapa teorier, dock är utgångspunkten för samtliga att 
beskriva och förklara verkligheten. Arbetet startade med en litteraturstudie som ledde fram till 
ett problem. Utifrån detta problem gjorde vi en första studie för att undersöka hur 
redovisningen har förändrats efter införandet av IAS 40. Denna studie mynnade sedan ut till 
undersökningen om hur revisorns roll har påverkats samt hur denne anpassat sig till 
redovisningens förändring. Därefter analyserades data från undersökningarna med den teorin 
som finns på området.  
 
Vår undersökning syftar till att beskriva hur redovisningens förändring har påverkat revisorns 
roll samt hur denna har anpassat sig efter införandet av IAS 40. En beskrivande undersökning 
visar oftast på hur något ser ut vid en tidpunkt eller som vår ansats, visar på vad en förändring 
har för inverkan. Utifrån en beskrivande undersökning finns sedan möjligheten att vidare 
förklara en företeelse. Detta för att generalisera och skapa teorier. Detta är dock inget vi valt 
att göra då det krävs en stor undersökning med omfattande litteraturstudier för att den ska bli 
legitim. (Jacobsen, 2002) 
 
Utifrån det beskrivande problem vi valt att formulera finns det olika möjligheter att 
genomföra studien. De fyra metoderna som Jacobsen (2002) tar upp är tvärsnittstudie, 
tidsseriestudie, kohortstudie och panelstudie. Vi valde att göra en tvärsnittsstudie där vi 
genomförde två intervjuer. Denna typ av studie går ut på att undersöka en specifik företeelse 
vid en specifik tidpunkt. En tvärsnittsstudie lämpar sig också bra då förhållandet mellan två 
företeelser ska undersökas, som i vår studie där vi undersöker hur redovisningens förändring 
har påverkat revisorns roll. För att använda sig av de andra metoderna skulle vår 
undersökning ha krävt ett större antal respondenter och en längre tidshorisont. 
 

2.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
För att uppnå en djupare förståelse av den verklighet vi vill beskriva har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ metod. Den djupare förståelsen fås genom att personen som vi utför 
intevjun med ger en detaljrik beskrivning av verkligheten. Jacobsen (2002) hävdar även att 
den kvalitativa metoden är bättre lämpad för att förstå en viss situation. Då området är starkt 
nichat, med enbart ett fåtal kunniga personer som kan tillfrågas, gör detta att användandet av 
den kvantitativa metoden blir svår. Denna metod  kräver att det finns ett stort antal enheter att 
undersöka och i vårt fall blir det nästintill omöjligt. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig även 
denna metod bättre när omfattningen av en företeelse ska studeras. Den kvalitativa metoden 
kännetecknas av att ett litet urval av källor undersöks. Det finns ett antal möjligheter för att 
genomföra denna sorts studie. Vi ansåg dock öppna individuella intervjuer var mest lämpligt. 
Jacobsen (2002) tar upp att när det finns relativt få enheter eller när den enskilde individens 
uppfattning ska undersökas är en öppen individuell intervju lämplig. 
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2.2.1 Intervjun 
 
De öppna individuella intervjuerna vi genomförde skedde ”ansikte mot ansikte”. Detta förde 
med sig både för- och nackdelar. Den främsta fördelen enligt oss, men även enligt Jacobsen 
(2002), är att det blir enklare att få en personlig kontakt när intervjun sker ”ansikte mot 
ansikte”. Genom den personliga kontakten är det enklare att bygga förtroende och tala om 
känsliga ämnen. Ytterliggare en fördel med besöksintervju är möjligheten att tolka 
trovärdigheten i det de säger. En nackdel med en besöksintervju är dock att den är kostsam 
gällande tid och pengar. Alternativet hade varit en telefonintervju, men det blir med den svårt 
att formulera längre och mer komplicerade frågor. I vårt fall fann vi fördelarna större med ett 
personligt möte. (Jacobsen, 2002) 
 
När en intervju genomförs finns det olika stadier av öppenhet i frågorna som ska beaktas. Den 
ena ytterligheten av frågor, gör intervjun helt sluten. Frågorna kommer i det här fallet i viss 
följd och respondenten får välja mellan givna svar. I motsats till detta står den helt öppna 
intervjun, den är ett fritt samtal där intervjuaren inte har något frågoformulär. I vårt fall fyller 
inte en helt sluten besöksintervju något syfte. Detta eftersom den kan jämföras med en 
enkätundersökning. Vi har även svårt att finna syftet med en helt öppen intervju eftersom 
denna blir svår att strukturera. Risken för att glida ifrån problemet blir också stor. Vi har 
därför valt ett mellanting som innebär att vi har vissa fasta frågor, men där vi låter 
respondenten svara helt fritt. Vi ställde även motfrågor på de svar vi fick för att få ut så 
mycket information som möjligt. (Jacobsen, 2002) 
 
Vid intervjutillfällena valde vi att spela in de intervjuer vi gjorde. Detta medförde att vi i 
efterhand hade möjligheten att gå tillbaka för att ta ut citat och kontrollera det vi fann 
tveksamt. Dock gillar inte alla att bli inspelade och vissa kan vid synen av en bandspelare bli 
låsta. Därför frågade vi alltid före intervjun om det gick bra att spela in samtalet. (Jacobsen, 
2002) 
 

2.2.2 Val av respondenter  
 
Jacobsen (2002) hävdar att ett av de urvalssätten som kan användas för att välja ut en person 
till en öppen individuell intervju är att välja en person med rätt kompetens. Då vi vill beskriva 
hur redovisningens förändring har påverkat revisorns roll ansåg vi det lämpligt att först 
komma i kontakt med en redovisningsspecialist.  
 
Den redovisnings- och värderingsspecialist som vi intervjuade har under flera år arbetat på en 
utav de stora revisionsbolagens fastighetsavdelning. Personen har också en deltidstjänst som 
lärare vid Kungliga tekniska högskolan och har även fått ett antal artiklar kring området 
publicerade i tidningen Balans. Med dessa meriter kan vi anse den tillfrågade som trovärdig 
för att besvara frågor rörande redovisningens förändring.  
 
För att sedan gå vidare i undersökningen och beskriva hur denna förändring har påverkat 
revisorn, ansåg vi att auktoriserade revisorer var mest lämpliga att tillfråga. Genom att studera 
fastighetsbolagens årsredovisningar kom vi i kontakt med en auktoriserad revisor som var 
villig att medverka i vår undersökning. Denna person har varit revisor i drygt 20 år samt har 
reviderat börsnoterade fastighetsbolag både före och efter införandet av IAS 40. Vi anser 
därför att personen har mycket goda kunskaper inom området och är lämplig att besvara 
frågorna gällande redovisningens påverkan på revisorn.  
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3. Referensram 
I det här avsnittet kommer vi först att ge en inblick i redovisningsområdet för att sedan 
presentera de regler samt de teoretiska ramar som berör vår uppsats. 
 

3.1 Redovisningens bakgrund 
 
Redovisningen kan spåras tillbaka långt i tiden och dess syfte var till en början att föra 
minnesanteckningar. Numera handlar redovisning om resultatberäkning och att förse 
intressenter med information (Artsberg, 2003). Den moderna redovisningen grundar sig ifrån 
den dubbla bokföringen som har sitt ursprung ifrån Italien. Bokföringen beskrevs först av 
Luca Paciolo 1494 i hans doktorsavhandling i matematik. Den var utformad på ett sätt som 
kom att kallas dubbel bokföring. Bokföringen har sedan utvecklats och förändrats i olika faser 
för att sedan återgå till sitt ursprung, alltså dubbel bokföring. (Johansson & Ridderström, 
2005). 
 
I den dubbla bokföringen ges information om vad som har hänt och varför detta har hänt i ett 
enda moment. Detta sker i två olika dimensioner, balansräkningen och resultaträkningen, ”där 
värdet av vad och varför är lika mycket”(Bengtsson, 2002 s11). Vad som har hänt uttrycks i 
tillgångar och skulder och varför det har hänt uttrycks i intäkter och kostnader. Tillgångarna 
och skulderna visar vad ett företag har vid en viss tidpunkt och skillnaden mellan dem 
benämns ofta som eget kapital. Tillgångarna och skulderna sammanställs i något som kallas 
balansräkning. Intäkterna och kostnaderna däremot visar varför tillgångarna och skulderna har 
förändrats över en viss period. Skillnaden mellan dem är företagets vinst alternativt förlust. 
Dessa sammanställs i sin tur i det som benämns resultaträkning. Balans- och resultaträkningen 
presenteras sedan i det som kallas årsredovisningen. (Bengtsson, 2002)  
 
Informationen som ges i redovisningen används av olika intressenter. Exempel på sådana 
intressenter är långivare, anställda, kunder, leverantörer, aktieägare och skattemyndigheter. 
För att säkerställa att den här informationen är korrekt och jämförbar över tiden har det 
utvecklats lagar, rekommendationer samt revisionsplikt för vissa företagsformer (Bengtsson, 
2002).      
 

3.2 Sveriges redovisningslagar 
 
Det finns ett antal lagar i Sverige som behandlar redovisningsområdet. De grundläggande 
bestämmelserna finns i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Dessa två lagar är 
ramlagar, alltså mer övergripande och kompletteras av god redovisningssed. Sverige har även 
efter inträdandet i EU bundit sig till unionens lagstiftning, vilken är överordnad den svenska. 
(Nilsson, 2005)      
 
Bokföringslagen 
 
I bokföringslagen regleras generella bestämmelser som är av praktisk och teknisk natur 
gällande bokföringen. Detta ger sig i uttryck genom bland annat den löpande bokföringen, 
hantering av bokfört material samt räkenskapsårets förläggning. Bokföringslagen gör inte 
någon särskiljning på grund av bolagsform utan riktar sig mot samtliga näringsverksamheter. 
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Den reglerar dock inte på något sätt årsredovisningens och koncernredovisningens 
utformning. (Nilsson, 2005)    
 
Årsredovisningslagen 
 
Årsredovisningslagen är numera anpassad till EU direktiven och riktar sig mot alla som enligt 
bokföringslagen är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Detta för att öka harmoniseringen 
utav redovisningen. Lagen innehåller exempelvis bestämmelser för hur de externa rapporterna 
bör utformas, så som resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. (Nilsson, 
2005)  
 

3.3 Normgivande organ 
 
De normgivande organen tillkom främst för att utveckla innebörden av god redovisningssed 
men även för att främja harmonisering mellan länders redovisning. (Nilsson, 2005) 
 
Redovisningsrådet 
 
Redovisningsrådet är ett utav de svenska normgivande organen som har till uppgift att främja 
god redovisningssed och då ur ett aktiemarknadsperspektiv. Detta genom att ge ut 
redovisningsrekommendationer och information kring redovisningsfrågor.  
(Nilsson, 2005) 
 
IASB 
 
IASB är en internationell organisation som arbetar med att ta fram standards som bidrar till 
harmonisering mellan länders redovisning. Deras standards heter IAS/IFRS. IASB utgick till 
en början ifrån att dess standards skulle vara tillämpliga oavsett omständigheter. Men allt 
eftersom började de publicera mer avancerade standards, avsedda för stora internationella 
företag. Dessa kunde dock inte tillämpas av företag i icke industrialiserade länder. IASB 
arbetar nu främst för den internationella kapitalmarknaden och de storföretag som finansierar 
sin verksamhet där. De arbetar även för de länder som behöver en enhetlig redovisning för att 
locka investerare. (Lundmark, 1999).  
 
Från och med 1 januari 2005 ska alla noterade företag inom EU som upprättar 
koncernredovisning tillämpa en enda uppsättning av redovisningsregler, nämligen de 
internationella redovisningsstandarderna IFRS. (FAR FÖRLAG, 2006 A)  
 

3.4 Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen har som tidigare sagts, växt fram och förändrats under väldigt lång tid. Denna 
utveckling har fört med sig en form för hur redovisning ska gå till. Den har också utvecklat 
principer som underlättar en diskussionen kring redovisningens funktion (Artsberg, 2003). 
IASB har tagit fram ett ramverk med utgångspunkt i principen om rättvisande bild (Alexander 
& Nobes, 2001). Vid sidan av detta talas det i Sverige också om god redovisningssed 
(Artsberg, 2003).  
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3.4.1 IASBs ramverk 
 
Utgångspunkten i ramverket är att företaget i sin redovisning ska visa en rättvisande och sann 
bild. Artsberg (2003) tar upp att det handlar om att visa så korrekt och relevant information 
som möjligt. Den så kallade sanna och rättvisa bilden består sedan av ett antal komponenter 
och förutsättningar. Ett antagande i ramverket är att de som läser en årsredovisning ska vara 
insatta i ämnet eller vara villiga att lägga ner tid för att studera redovisningen. Med andra ord 
bör även komplex information tas med om den är av väsentlig betydelse för att beslut ska 
kunna fattas.(Artsberg, 2003) 
 
 

 
 

Figur 1 ur Alexander, D & Nobes, C (2001) s.48 
Översatt Kaluza, J & Stefansson, J 

 
 
Periodiserad redovisning 
 
Det första antagandet som görs utifrån den sanna och rättvisa bilden är periodiserad 
redovisning. Med detta menas att affärshändelser ska redovisas under den perioden de 
uppkommer oavsett om ett betalningsflöde har uppstått eller inte. Genom en uppdelning av 
företagets livslängd, som detta innebär, kommer resultatmätningen att bli ett problem. Detta 
eftersom det kommer att förekomma en osäkerhet i värderingar då det slutgiltiga resultatet fås 
först när verksamheten upphör(Artsberg, 2003). För att en redovisning ska vara periodiserad 
måste intäkter och kostnader också matchas mot varandra, detta för att ett samband mellan 
dessa poster ska gå att finna. I balansräkningen ska det gå att följa företaget över tiden och då 
se hur tillgångarna samt skulderna har förändrats. (Alexander & Nobes, 2001)  
 
Fortlevnadsprincipen 
 
Det antagandet som görs inom fortlevnadsprincipen är att företaget förväntas fortleva i en 
överskådlig framtid. Detta är en grundläggande princip, utan den skulle redovisningen inte 
fylla något syfte. Med fortlevnadsprincipen uppstår också en del problem. När ett företag 
förväntas finnas för evigt blir det svårt att få en överblick. Detta har lösts med hjälp av 
periodisering, då företagets livslängd delas upp i kortare perioder.(Artsberg, 2003) 
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Relevans  
 
För att redovisningen ska vara användbar måste den information som lämnas vara relevant. 
En redovisning med relevant information har, enligt Artsberg (2003), en förmåga att kunna 
påverka vid beslutsfattande. Detta oavsett om det handlar om en tillbakablick av dåtiden, en 
spegling av nutiden eller en förutsägelse om framtiden. För att redovisningen ska vara 
relevant krävs det att den är aktuell, jämförbar och väsentlig. Dessa tre begrepp kommer här 
nedan beskrivas. 
 
Aktualitet handlar om att redovisningen ska vara så aktuell som möjligt. Detta leder till att 
redovisningar förväntas släppas med allt kortare tidsintervaller så att de är så aktuella som 
möjligt. Med detta uppstår problem med förtroendet. När rapporter ska släppas med allt 
mindre tidsintervaller finns det nämligen risk att informationen blir allt mindre tillförlitlig. 
Detta problem har lösts genom regleringar via lagstiftning och normer. En årsredovisning ska 
exempelvis släppas en gång per år. (Alexander & Nobes, 2001) 
 
Med jämförbarhet menas att redovisningen kan jämföras både mellan företag och i tiden. Det 
är därför viktigt att företagen är konsekventa när de skapar sin redovisning, så att den går att 
jämföra mellan olika tidsperioder. Ska de förändra sättet att redovisa ska det tydligt framgå. 
Under de senaste åren har redovisningsreglerna även genomgått en harmonisering. Detta för 
att det på ett enklare sätt ska gå att jämföra företag från olika länder. (Alexander & Nobes, 
2001)  
 
Informationen skall även vara väsentlig, med detta menas att den ska vara av betydelse samt 
vara lätt att förstå. Detta är en fin balansgång då alldeles för komplex och avancerad 
information kan vara svårt att ta till sig. Dock kan det vara svårt att fatta viktiga beslut om 
informationen är alldeles för simpel. Som tidigare påpekats ska dock de som skapar 
redovisningen förutsätta att läsaren är insatt eller beredda att sätta sig in i redovisningen. 
(Alexander & Nobes, 2001) 
 
Tillförlitlighet 
 
Förutom att informationen som tas upp i redovisningen ska vara relevant, måste den även gå 
att lita på. Inom IASBs ramverk tas fem dimensioner för tillförlitlighet upp. Dessa är korrekt 
bild, innebörd före form, neutralitet, försiktighet samt fullständighet. (Artsberg, 2003) Dessa 
fem begrepp kommer här nedan beskrivas. 
 
För att läsaren ska lita på redovisningen ska den visa en korrekt bild utav företaget. 
Redovisningen ska inte vara vinklad och värderingarna ska vara gjorda med så god precision 
som möjligt. 
 
Med innehåll före form menar IASB att det är den rättvisande bilden som är relevant, inte hur 
lagstiftarna säger att denna ska uppnås. Enligt denna dimension finns det alltså en möjlighet 
att ta ett steg ifrån förordningar för att kunna ge en rättvisande bild. (Alexander & Nobes, 
2001) 
 
En neutral redovisning försöker inte vinkla informationen åt något håll. Eftersom 
redovisningen är till för beslutsfattande är det viktigt att redovisningen är neutral så att alla 
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beslut blir optimala. När FASB1 definierar neutraliteten sträcker den sig till och med så långt 
att inte ens skattemässiga konsekvenser ska tas hänsyn till. (Artsberg, 2003) 
 
Med försiktighet menas att vid osäkerhet värdera tillgångar så lågt och skulder så högt som 
möjligt. Att försiktighet finns med är förvånande för många då detta står i strid mot den 
korrekta bilden. IASB anser dock att försiktighetsprincipen är en bra lösning för att komma 
förbi osäkerheten vid värderingar. (Artsberg, 2003) 
 
Redovisningen måste naturligtvis också vara fullständig, att inte ta upp viss information är 
direkt vilseledande. Det måste dock finnas en gräns för vad som ska anses vara fullständigt. 
IASB har här sagt att så länge nyttan med informationen överstiger kostnaden så ska den tas 
med. (Alexander & Nobes, 2001) 
 

3.4.2 God redovisningssed 
 
I kontrast till IASBs ramverk står det som vi i Sverige benämner god redovisningssed. Om 
ramverkets uppgift är att redovisningen ska spegla företaget handlar god redovisningssed till 
mångt och mycket om hur företaget ska redovisa. Detta genom att företagen ska följa de 
regler och praxis som finns. (Grönlund et al. 2005) De ska även ta hänsyn till andra seriösa 
företags sätt att redovisa. Enligt Dahlin et al. (2004, s.28) definieras god redovisningssed som 
”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”. 
Bokföringsnämnden har enligt bokföringslagen ansvar för utvecklingen av god 
redovisningssed. Detta gör de främst genom att uttala sig om de rekommendationer som 
Redovisningsrådet ger ut. (Dahlin et al. 2004) 
 

3.5 Agentteorin 
 
Agentteorin skapades under 70-talet i USA då den politiska aspekten på redovisning kom 
fram. Teorin har aldrig haft som utgångspunkt att förändra omvärlden utan den vill bara 
beskriva hur den ser ut. Som många andra ekonomiska teorier utgår agentteorin ifrån att 
människor är rationella och nyttomaximerande i sitt beteende. Det uppstår oftast ett gap i 
större bolag där ägandet och styrningen är delat. Detta gap kan företagsledare använda sig av 
för att maximera sin nytta. Om exempelvis VD har en vinstbaserad lön kan denna maximera 
lönen genom att manipulera vinsten i redovisningen. För att lösa problemet tillsätts revisorer 
som ska granska företagets redovisning och verksamhet. De ska inte bara se till företagets 
redovisning, utan även ha ett längre tidsperspektiv för att ledningen inte ska kunna göra 
kortsiktiga vinster. (Artsberg, 2003) 
 

3.6 Redovisning av förvaltningsfastigheter före införandet av IAS 40 
 
Före införandet av IAS 40 var det Redovisningsrådet och Årsredovisninglagen som styrde hur 
företag värderade förvaltningsfastigheter. Redovisningsrådets rekommendationer bygger till 
stor del på IAS/IFRS, det är i princip en översättning men den skiljer sig åt på vissa områden 
där Årsredovisninglagen är betingande. (Nilsson, 2005)  
                                                 
1 FASB, Financial Accounting Standards Board är ett amerikanskt normgivande organ. De har tagit fram US 
GAAP rekommendationerna som enligt amerikansk lag ska användas av de börsnoterade bolagen.  
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Enligt redovisningsrådets rekommendation RR24 skulle värdering av förvaltningsfastigheter 
ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. Med anskaffningsvärde menas den inköpskostnad samt andra kostnader som är 
direkt hänförliga till förvärvet. (FAR, 2006 B)   
 
RR24 bygger på IAS 40 men skiljer sig åt genom att värdering till verkligt värde inte är 
tillåtet i balansräkningen. Vid värdering till anskaffningsvärde enligt RR24 skall det dock 
lämnas upplysningar om det verkliga värdet. RR24 påpekar att det är önskvärt, men inte 
nödvändigt att det verkliga värdet fastställs av oberoende värderingsmän. (FAR, 2006 B)  
 

3.7  IAS 40 
 
IAS 40 är den standard som behandlar redovisning av förvaltningsfastigheter. Den tar även 
upp vilka upplysningar som ska anges i redovisningen. Förvaltningsfastigheter definieras av 
IAS 40 enligt följande: 
 
”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad – 
eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificerats 
som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller 
en kombination av dessa snarare än för 

a) användning i produktion eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller för 
administrativa ändamål, eller 

b) försäljning i den löpande verksamheten”. 
(FAR FÖRLAG, 2006 A s619) 

 
En förvaltningsfastighet skall enligt IAS 40 vid förvärvet tas upp till anskaffningskostanden, 
plus de kostnader som är hänförliga till förvärvet. Efter förvärvet kan företaget välja att ta upp 
fastigheten till anskaffningsvärde eller till verkligt värde, dock måste samma 
värderingsprincip användas på samtliga av företagets förvaltningsfastigheter. Företaget måste 
även lämna upplysningar om vilka antaganden som vidtagits. (FAR FÖRLAG, 2006 A) 
 

3.7.1 Anskaffningsvärde 
 
Med anskaffningsvärde avses det värde som företaget har betalat för fastigheten efter avdrag 
för ackumulerad avskrivning och eventuell nedskrivning. Företaget måste dock vid värdering 
till anskaffningsvärde lämna upplysningar i årsredovisningen om det aktuella verkliga värdet. 
(FAR FÖRLAG, 2006 A) 
 

3.7.2 Verkligt värde 
 
Med verkligt värde avses marknadsvärdet, alltså det värde som fastigheten kan överlåtas för 
mellan kunniga parter. Dessa parter ska vara oberoende av varandra samt ha ett intresse av att 
transaktionen genomförs. Om företaget väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde i balansräkningen skall värdeförändringen tas upp som en del av årets resultat. 
(FAR FÖRLAG, 2006 A) 
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Det finns två värderingsprinciper att välja mellan. Huvudregeln är att värdera enligt 
ortsprismetoden. Med denna menas att jämföra förvaltningsfastigheten med liknande 
transaktioner som gjorts på marknaden. Om det inte finns liknande transaktioner på den plats 
fastigheten är belägen kan fastigheten jämföras med fastigheter av annat slag och/eller på 
annan plats. Det måste dock ske en justering för olikheterna. (FAR FÖRLAG, 2006 A)   
 
Det finns en kompletterande regel som endast ska användas i nödfall enligt IAS 40. Denna 
innebär att värderingen sker genom en nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar. 
Dessa ska vara diskonterade med en kalkylränta som speglar marknadens bedömning av risk. 
(FAR FÖRLAG, 2006 A)     
 
Enligt IAS 40 § 75 skall upplysningar om de antaganden och det tillvägagångssätt som 
använts för värderingen redovisas. Detta innebär bland annat att företaget ska uppge om 
värdet är baserat på verkliga transaktioner eller på andra antaganden. IAS 40 uppmuntrar 
företag att använda sig av oberoende värderingsmän, men det är inte ett måste. Företaget ska 
dock lämna upplysningar i årsredovisningen om vilken typ av värderare som använts. (FAR 
FÖRLAG, 2006 A)   
 
IAS 40 påpekar också att om det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska 
fastigheten redovisas till anskaffningsvärdet. (FAR FÖRLAG, 2006 A) Enligt Bengtsson 
(2006) använder sig samtliga svenska börsnoterade bolag som tillämpar koncernredovisning 
av kassaflödesmetoden för att värdera sina förvaltningsfastigheter. Detta trots att det enligt 
IAS 40 är en nödlösning.     
 

3.8 Revision 
 
Med revision menas att en auktoriserad revisor kvalitetssäkrar den information som lämnas av 
företag. Revisorn gör detta genom att lämna ifrån sig en revisionsberättelse. I denna ska 
revisorn uttala sig om årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen av företaget. För att 
kunna dra slutsatser och uttala sig måste revisorn skaffa sig revisionsbevis. Med 
revisionsbevis menas information så som skriftliga källdokument och bokföringsmaterial som 
årsredovisningen bygger på. Revision är nödvändigt i alla företag med begränsat ansvar för att 
säkerställa att företagets ställning är korrekt beskriven. Detta då intressenterna grundar sina 
beslut utifrån årsredovisningen och revisionsberättelsen. Enligt aktiebolagslagen och 
revisionslagen skall revisorns granskning vara så omfattande som god revisionssed kräver. 
Med god revisionssed menas närmare hur revisionen ska genomföras, vilket i sin tur utvecklas 
av FAR, Revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. Revisorn ska även granska om 
företaget uppfyller god redovisningssed. FAR har utvecklat ett antal revisionsstandards, RS 
545 är en av dem och behandlar revision av redovisning av verkliga värden. (FAR FÖRLAG, 
2006 C)   
 

3.8.1 RS 545 
 
Syftet med denna standard är att ge vägledning vid revision av redovisning av verkliga 
värden. Denna revisionsstandard är generell, den går inte in på värdering av olika typer av 
tillgångar eller skulder. Vi kommer dock att beskriva den ur det perspektiv som vårt arbete 
bygger på, alltså förvaltningsfastigheter. Företag som värderar sina fastigheter till verkligt 
värde ska följa de rekommendationer och föreskrifter som finns givna i IAS 40. De ska utifrån 
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IAS 40 välja metod och utföra beräkningen, samt redogöra i årsredovisningen för vilka 
väsentliga antaganden som vidtagits. (FAR FÖRLAG, 2006 D) 
 
Revisorns arbete är i sin tur enligt RS 545 att granska och skaffa sig revisionsbevis för att 
detta fullgjorts i överrensstämmelse med de bestämmelserna. För att lyckas med detta måste 
revisorn först skaffa sig en förståelse angående företagets process vid redovisningen av det 
verkliga värdet. När revisorn uppnått en förståelse ska denne bedöma vilken risk denna 
redovisning utgör. Detta för att få en uppfattning om vilken kraft och tid som behöver läggas 
ner vid själva granskningen. Revisorn ska även bedöma vilken avsikt företaget har med 
värderingen, samt kontrollera dess förmåga att utföra den. Om företaget enligt regelverket valt 
en alternativ värderingsmetod ska revisorn bedöma om denna metod är lämplig. Revisorn ska 
även bedöma om företaget har varit konsekventa i användandet av värderingsmetoden. (FAR 
FÖRLAG, 2006 D) 
 
I vissa fall kan revisorn behöva hjälp av en specialist för att utföra granskningen. Revisorn ska 
då bedöma om specialisten har den kompetens som krävs och om han/hon anses som 
oberoende. Uppfyller specialisten dessa krav kan dennes utlåtanden användas av revisorn i 
revisionsberättelsen. (FAR FÖRLAG, 2006 D)  
 
I vissa situationer kan det även vara nödvändigt att inspektera den tillgång som har värderats. 
Detta för att revisorn ska få tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. En 
förvaltningsfastighet kan vara av den sorten om dess fysiska skick är av betydelse för 
värderingen. (FAR FÖRLAG, 2006 D) 
 
Vid värdering av verkliga värden måste företag använda sig av vissa antaganden. Dessa 
antaganden är av särskild betydelse för revisorn att granska. För att bedöma om dessa är 
rimliga ska revisorn utgå ifrån att de ska vara relevanta, tillförlitliga, neutrala, begripliga och 
fullständiga. Revisorn ska även kontrollera att företaget upplyst om dessa antaganden i 
årsredovisningen, då utifrån vad regelverket för värderingen föreskriver. (FAR FÖRLAG, 
2006 D) 
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4. Empiri  
I det här avsnittet kommer vi att presentera vår empiriska studie, detta genom att utgå ifrån 
de transkriberingar vi har utfört. I första avsnittet presenteras den intervju vi utförde med 
redovisningsspecialisten, vilken har till syfte att beskriva hur redovisningen har förändrats. 
Efter detta presenteras intervjun med den auktoriserade revisorn. Denna del har till syfte att 
beskriva hur revisorns roll har påverkats samt hur denne har anpassat sig till redovisningens 
förändring. 
  

4.1 Intervjun med redovisningsspecialisten 
 
Hur ser du på införandet av IAS 40? 
 
Respondenten anser att fastighetsbranschen har en del särdrag, den är kapitalintensiv, har 
långa livslängder och är läges fixerad. Sverige har tidigare präglats av hög inflation tills det 
bromsades upp på 90- talet. Detta har medfört att fastigheter som har anskaffats under 60- och 
70-tal har anskaffningsvärden som långt ifrån överrensstämmer med dess marknadsvärden. 
Nyckeltal som avkastning på eget och totalt kapital bygger på att balansräkningen matchas 
mot resultaträkningen. Dessa tal blir helt irrelevanta då balansräkningen beskriver dåtid och 
resultaträkningen beskriver nutid. Respondenten anser därför att marknadsvärdering kan vara 
bra, balansräkningsmässigt sett. Detta eftersom relevansen som regel ökar med 
marknadsvärdering. Men läsaren måste förstå att när relevansen ökar kan det innebära att 
tillförlitligheten minskar, det blir alltså inte lika säkra värden. Respondenten påpekar dock att 
vissa anser att det är bättre att ha ett värde som är någorlunda rätt än ett värde som är absolut 
fel. Respondenten brukar själv säga att ”förut visste vi att värdet som stod i balansräkningen 
var fel, men vi visse dock hur det hade uppkommit. Nu har vi istället ett värde som alla tror är 
rätt, men som ingen vet hur det har uppkommit.” 
 
Vilka anser du var de huvudsakliga intressenterna som togs i beaktning vid införandet 
av IAS 40? 
 
I IASBs ramverk kan det utläsas att det som är bra ur redovisnings hänseende för investeraren 
som tillför riskkapital, är också bra för alla andra intressenter. De ser till riskkapitalistens 
behov utav att få information. Ofta har en sådan intressent endast årsredovisningen 
gemensamt med företaget. Detta medför att årsredovisningen måste vara transparent så att 
läsaren lätt kan förstå informationen och utifrån den fatta snabba och korrekta 
investeringsbeslut. Sätts IAS 40 in i denna kontext kan det konstateras att det är nödvändigt 
för en investerare att se den riktiga förmögenhetsmassan, inte en förmögenhet som bygger på 
en försiktighetsprincip. Det kan dock leda till problem om investerare förlitar sig helt på de 
finansiella rapporter som företag lämnar ifrån sig. Respondenten menar att det alltid finns risk 
för att någon sitter med ett bonusavtal och på grund av det påverkar värderingen. 
 
Vilken metod används främst vid värdering till verkligt värde? 
 
Vid en undersökning av fastighetsbolagens årsredovisningar kan det utläsas att de tillämpar 
sig av kassaflödesmodellen, det vill säga att de diskonterar framtida betalningsströmmar till 
nuvärde. Respondenten påpekade dock ”att om värderarna istället tillfrågas, svarar de att de 
använder sig av en kassaflödesmodell men som en variant av ortsprismetoden. De menar att 
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parametrarna som används i kassaflödesmetoden är väldigt svåra att lösa ut. Därför används 
ortsprismetoden som ett sätt för att lösa ut diskonteringsräntan.” 
 
Kan kalkylräntan som används vid kassaflödesmetoden bidra till subjektiv redovisning? 
 
”Ja absolut, om vi har sex likartade transaktioner i Karlstad, är de likartade, inte exakt lika.”   
IAS 40 säger att den som värderar ska ha en aktuell och adekvat kunskap om den lokala 
marknaden. De som har den här kunskapen vet de olika fastigheternas tekniska skick, läge 
och vilket rykte som är förknippat med fastigheterna. Utifrån detta gör värderaren 
korrektioner för olikheterna på den fastigheten denne värderar. Detta är ett försök till ett 
objektivt förfarande men med ett subjektivt inslag. 
 
Tror du att företagsledarna kan påverka vilken kalkylränta som används? 
 
Respondenten anser att det är väldigt svårt att genomskåda det här, detta eftersom det är 
känslan som avgör om det ska vara en halv procentenhet till eller inte. Det är ett välkänt 
problem på fastighetsmarknaden att det är svårt att vara helt objektiv. Det har konstaterats att 
värderingarna i normalfallet ligger inom ett intervall på +/- 10 procent. Det finns dock 
utanpåliggare som ligger både 15 och 20 procent plus. Respondenten menar att desto mer 
specifik en fastighet är desto större risk är det att värderingen avviker ifrån det korrekta 
marknadsvärdet. 
 
Vad har du för synpunkter på att företag får använda sig av endast interna värderare?  
 
Respondenten påpekar att det enligt IAS 40 är att föredra en oberoende värderare, men att 
detta inte är något krav. Vid användande av endast interna värderare ska företaget upplysa om 
det i årsredovisningen. Enligt respondenten är det ledningen och VD som bär ansvar för att 
upplysningarna tas med i årsredovisningen. Revisorns uppgift är att uttala sig om 
årsredovisningen och företaget i sin revisionsberättelse. Det ligger ett tungt ansvar på revisorn 
om företaget konsekvent styr värderingen mot ett högre värde. Det är ett svårt beslut att fatta 
om revisorn ska uttala sig om detta i revisionsberättelsen, eftersom revisorn helst inte ska 
skada bolaget. Respondenten påpekade sen att det är mycket lättare att revidera ett företag 
som använder sig av historisk anskaffningskostnad. Detta eftersom du endast behöver pricka 
av anskaffningsutgiften mot balansräkningen. 
 
Vem är det som utför värderingarna på de noterade bolagen? 
 
En del företag använder sig av extern värdering, andra av helt intern värdering och några av 
intern värdering med externa inslag. Med intern värdering med externa inslag menas att de 
externvärderar en bråkdel och internvärderar resterande del av beståndet. Det sker sedan en 
rullians på värderingarna, vilket medför att de på lång sikt får extern värdering av hela 
beståndet. Vissa företag hävdar dock att de kan sina fastigheter bättre än externa värderare. 
De vet vilket tekniskt skick fastigheten har, om det är ett attraktivt läge och om det är lätt eller 
svårt att knyta hyresavtal. En extern värderare i sin tur har oftast bättre kännedom om 
marknaden i sin helhet. Därför komplimenterar externa och interna värderare varandra bra.  
 
Anser du att revisorns ansvar har förändrats efter införandet av IAS 40? 
 
Respondenten påpekar att det finns en revisionsstandard vid namn RS 545 som beskriver 
revision av verkligt värde. I denna standard går det att utläsa att det är revisorn som har det 
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yttersta ansvaret, men i vissa situationer måste denne anlita en oberoende experter som 
bistånd till arbetet. Respondenten menar att det handlar om att revisorn ska känna sig 
komfortabel med att värdet som står i företagets balansräkning är rimligt. För att skapa sig 
den uppfattningen skulle respondenten granska om de metoder och de indata företaget använt 
sig av är korrekta. När detta är utfört kan det konstateras att företaget har kommit fram till ett 
matematiskt värde som verkar korrekt uträknat. Det kan dock ifrågasättas om det här är det 
verkliga värdet, ett individuellt avkastningsvärde eller något helt annat. För att konstatera 
detta måste revisorn ha lokal kännedom om marknaden. Revisorn måste veta om hyrorna, 
avkastningskravet och om den drift och underhållningskostnad som används i kalkylen är 
rimlig eller orimlig. Respondenten menar att det krävs expert kompetens om den lokala 
marknaden där fastigheterna är belägna för att kunna konstatera detta. 
 
Enligt IAS 40 ska det lämnas upplysningar om de antaganden som vidtagits vid 
värdering till verkligt värde. Vilka upplysningar anser du ska lämnas? 
 
Fastighetsföretagen är bra på att lämna upplysningar angående vem som har utfört 
värderingen, alltså om de har anlitad en intern och/eller extern värderare. De förklarar också 
vilken metod som har används vid värderingen. Men enligt IAS 40 ska företagen också lämna 
upplysningar om vilka antaganden som vidtagits. Det räcker inte med att uppge att det är en 
kassaflödesanalys, de ska också förklara vilka parametrar som ingår och vad de är baserade 
på. Läsaren måste ha möjlighet att förstå hur företaget har kommit fram till värdet i 
balansräkningen. Det är därför viktigt att revisorn kontrollerar att ledningen presenterar dessa 
upplysningar på ett korrekt och förståeligt sätt. Läsaren får då möjligheten att själv bedöma 
om värdet på fastigheterna är rimligt. I nuvarande marknadsläge bedöms inte dessa 
upplysningar vara av sådan vikt att revisorn ska skriva en oren revisionsberättelse. 
Respondenten kan dock tänka sig att om marknaden vänder ner kan frågan få en helt annan 
betydelse. Det kan då bli en fråga för journalister att gå tillbaka och granska vilka 
upplysningar som lämnats i årsredovisningarna. Detta eftersom hela regelverket bygger på 
transparens. 
 

4.2 Intervjun med den auktoriserade revisorn 
 
Den person som vi har utfört intervjun med har varit auktoriserad revisor för ett börsnoterat 
fastighetsbolag som tillämpar IAS 40. Vi kommer i vår text att kalla detta företag för 
Fastighetsbolaget. 
 
Hur ser du på införandet av IAS 40? 
 
Respondenten anser att den största poängen är marknadsvärderingen, alltså att fastigheter får 
tas upp till verkligt värde. Branschen har anpassat sig till förändringen men tycker egentligen 
inte att regelverket är bra, resultatet kan slå fram och tillbaka med denna typ av värdering. 
Detta har dock inte inträffat, eftersom det under hela perioden med IAS 40 har varit en 
uppgång på fastighetsmarknaden. Respondenten tror dock att det kommer att bli jobbigt när 
marknaden vänder och förluster ska tas upp i resultaträkningen.  
 
Vad hade du för roll som revisor på Fasighetsbolaget? 
 
Respondenten var manager på uppdraget och samtidigt medpåskrivande. De var fyra stycken 
som var delaktiga vid revisionsarbetet, en påskrivande, en medpåskrivande och två 
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assistenter. De hade också hjälp av revisionsbyråns fastighetsavdelning och deras specialister. 
Respondenten hade mycket ansvar och var den som arbetade mot ledningen och 
ekonomiavdelningen på uppdraget. 
 
Anser du att revisorernas ansvar har förändrats i och med införandet av IAS 40? 
 
Respondenten anser att ansvaret i sig inte har ökat eftersom det fortfarande är styrelsen i 
företaget som ansvarar för räkenskaperna. Dock har risken i balansposten fastigheter ökat då 
det uppkommit ett större inslag av bedömning. Det är naturligtvis enklare att granska en 
balanspost som bygger på anskaffningsvärden, då dessa endast behöver verifieras. Att bedöma 
om marknadsvärden är korrekta blir mer komplext. Detta har på sätt och vis medfört att 
ansvaret har ökat. Enligt Respondenten är det inte revisorerna som ska bedöma om värdet på 
en fastighet är för högt eller lågt. Deras uppgift är att granska företagets värderingsmodeller 
och kontrollera att indata är korrekt. Bedömningen av värderingsmodellerna görs av 
specialister på uppdrag av revisorn. Vid revisionen av Fastighetsbolaget kontrollerade en 
specialist värderingsmodellen och de parametrar som användes i den. 
 
Anser du att det har tillkommit mer arbetsuppgifter efter införandet av IAS 40? 
 
Respondenten anser att hela IFRS-regelverket har medfört en mängd nya regler som ska 
granskas. Marknadsvärderingar användes även före införandet av IAS 40, men då för att 
säkerställa att fastigheterna inte var för högt värderade. Om så var fallet skulle värdet skrivas 
ned. På den tiden anlitade företagen oftast externa värderare för att utföra 
marknadsvärderingen. 
 
IAS 40 rekommenderar att värderingen till verkligt värde ska göras av interna och/eller 
externa värderare. Detta lämnar det öppet för företaget att själva bestämma.  Vad anser 
du om det här samt hur skulle du helst se att dina klienter gör? 
 
Enligt respondenten har de noterade bolagen interna värderingssnurror. Utöver detta använder 
de sig av ett antal externa värderare som fungerar som referens. De använder de externa 
värderarnas avkastningskrav, kalkylräntor och inflationsantaganden för att stämma av sina 
egna värden. Företagen låter de externa värderarna gå över fastigheterna i ett slags rullande 
schema så att de på lång sikt går över hela beståndet. Respondenten anser dock att det är helt 
acceptabelt att endast använda sig av interna värderare.  
 
Hur gick värderingen av förvaltningsfastigheterna på Fastighetsbolaget till? 
 
Fastighetsbolaget använder sig av en intern värdering. Det är en tioårig kassaflödesanalys som 
byggts upp i Excel av en kunnig värderingsman. Med jämna mellanrum uppdateras modellen 
med hjälp av denna konsult. 
 
Behöver era specialister ha lokal kännedom för att granska värderingar? Till exempel 
om era specialister är anställda i Stockholm och ska granska ett företags fastigheter i 
Karlstad. 
 
”Nej det behövs inte, våra specialister kan hela landet och de har kontakter. Det är inte många 
som jobbar inom branschen.”  
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Enligt IAS 40 ska upplysningar om de antaganden som vidtagits lämnas i 
årsredovisningen. Vilka upplysningar anser du ska lämnas? 
 
Det som ska lämnas är antaganden om kalkylränta, inflation och avkastningskrav. Även 
upplysningar angående hyresintäkter och driftskostnader ska framgå. Sen är det inte 
nödvändigt att ge denna information per fastighet utan inom vilket intervall företaget rör sig. 
Enligt respondenten uppfyllde Fastighetsbolagets årsredovisning dessa krav. De har en 
avdelning som går igenom alla tilläggsupplysningar och kontrollerar att de stämmer. 
 
Har redovisningarna blivit mer transparanta nu när marknadsvärdering tillämpas? 
 
Enligt respondenten arbetades det även tidigare med marknadsvärdering, då för att ange om 
det fanns någon dold reserv. Om det var nödvändigt skulle fastigheten även skrivas ned. 
Dessa värderingar var dock inte lika exakta och företagen värderade ofta sina fastigheter som 
en portfölj. Nu måste företagen värdera varje objekt för sig och alla värdeförändringar ska 
presenteras i resultaträkningen. Värderingarna sker varje kvartal, det blir alltså fyra 
mätpunkter per år. Det är trots detta väldigt svårt att få redovisningen att exakt avspegla 
marknaden. 
 
Vi läste årsredovisningen för Fastighetsbolaget och såg att om kalkylräntan förändras 
med +/- 1 procent skulle resultatet förändras med +/- 350 miljoner kronor. Har du 
några synpunkter på detta? 
 
Respondenten förklarade att eftersom kalkylräntan kan få resultatet att skifta oerhört är det lätt 
att få uppfattningen att resultatet är lättmanipulerat. Men skulle de förändra kalkylräntan på 
detta sätt skulle de vara tvungna att förklara varför detta gjorts. De skulle upptäcka en sådan 
förändring eftersom det är just denna typ av input som revisorn ska granska. Det kan tilläggas 
att företagen oftast haft dessa kalkylräntor över en längre tid. Respondenten anser dock att det 
är just detta som är bekymret med en redovisningsregel som IAS 40. Det är inte någon exakt 
vetenskap. 
 
Känns det ok att som revisor skriva på något som någon annan har kontrollerat? 
 
Enligt respondenten är detta revisorns uppgift i mångt och mycket. Att få bekräftelse från 
tredje man, till exempel från en extern värderare, är det bästa revisionsbeviset. Rådfrågas 
istället en kollega som är specialist på ett område, är det nästintill lika bra. Respondenten 
måste ständigt förlita sig på arbete som utförs av kollegor, eftersom de oftast gör stora delar 
av granskningen. 
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5. Analys 
Det här avsnittet bygger på två steg där vi kommer att knyta samma vår empiri med den teori 
som finns på området. I steg 1 presenteras vår analys utifrån den intervju vi utfört med 
redovisningsspecialisten. Efter detta avslutar vi avsnittet med den auktoriserade revisorns 
bidrag. 
   

5.1 Analys Steg 1 
 
I samband med införandet av IAS 40 övergick företag från att använda sig av historiska till 
marknadsmässiga värden. I vår undersökning framgår att detta är en positiv förändring. Detta 
eftersom fastigheternas värden numera stämmer bättre överens med verkligheten.  
 
Ser vi detta ur en teoretisk synvinkel innebär marknadsvärderingen att relevansen i 
fastigheternas värde har ökat. Detta eftersom värdena blir mer aktuella genom att de ständigt 
omvärderas. Detta innebär också att jämförbarheten mellan företag ökar då de alltid kommer 
ange fastighetsbeståndens aktuella värden. Marknadsvärdering med alla dess antagande är 
dock ett komplext förfarande, vilket medför att redovisningen måste utformas så den lätt kan 
förstås.   
 
Under intervjun framkom det att när relevansen ökar finns risken att tillförlitligheten till 
fastigheternas redovisade värde minskar. Detta eftersom företagen själva ska bedöma vad 
marknaden anser att fastigheten är värd.   
 
Förut talades det mycket om god redovisningssed. Detta innebar i stort sett att företagen 
skulle följa de uppsatta reglerna som fanns för upprättande av redovisning. Att värdera 
fastigheter till anskaffningsvärde är ett typiskt exempel på hur reglerna skulle följas. Sättet 
som användes för att redovisa fastighetsvärdet gav ingen relevans men innebar ändå god 
redovisningssed. Intressenter kunde dock vara säkra på att det värdet som stod i redovisningen 
enligt reglerna var korrekt. Med införandet av IAS 40 har Sverige nu allt mer övergått till den 
rättvisande bilden. Detta i och med att det verkliga fastighetsvärdet ska speglas i 
redovisningen, även fast detta medför viss osäkerhet.  
 
Intervjun indikerar att det är viktigt att läsaren är medveten om att de värden som finns är 
osäkra och att det finna subjektiva element i redovisningen. Experter talar om att 
försäljningsvärdena i normalfallet skiljer sig +/- 10 procent från det redovisade. I detta finns 
risken att någon har ett bonusavtal och på grund av detta påverkar värderingen. Det här 
fenomenet beskrivs i agentteorin som pekar på att företagsledare vill gynna sig själva på 
ägarnas bekostnad. Detta eftersom det har uppstått ett gap mellan de två parterna. Införandet 
av IAS 40 har fört med sig att redovisningen har blivit mer av en bedömningsfråga, vilket i 
sin tur har bidragit till ett nytt gap då företagsledare kan påverka värderingen för att maximera 
sin egen nytta. För att undvika detta spelar revisorerna en väsentlig roll. Deras uppgift är att se 
till ägarnas intresse och minska gapet mot ledningen.  
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5.2 Analys Steg 2 
 
Före införandet av IAS 40 var det Redovisningsrådet och Årsredovisninglagen som styrde hur 
företag värderade sina förvaltningsfastigheter. Enligt redovisningsrådets rekommendation 
RR24 skulle värdering av förvaltningsfastigheter ske till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.  
 
Vår undersökning indikerar att det tidigare var förhållandevis enkelt för revisorerna att utföra 
granskningen. Detta eftersom reglerna kring redovisningen var konkreta och det inte fanns 
något utrymme för bedömning. Revisorerna behövde i princip endast stämma av 
balansposterna och verifiera att de var korrekta. Företagen använde även 
marknadsvärderingar, då för att kontrollera om det fanns någon dold reserv. I vissa situationer 
var också anskaffningskostnaden högre än marknadsvärdet. Då skulle värdet skrivas ned. 
 
IAS 40 är den nya standarden som beskriver hur redovisning av förvaltningsfastigheter ska 
behandlas. Enligt denna ska värdering av förvaltningsfastigheter ske till verkligt värde eller 
anskaffningsvärde. Samtliga svenska noterade fastighetsföretag har dock valt att värdera till 
verkligt värde. Detta genom att nuvärdesberäkna uppskattade framtida betalningsströmmar. 
Vid denna beräkning görs ett antal antaganden, som tidigare påtalats kan detta leda till 
subjektiva element i redovisningen. 
 
IAS 40 uppmuntrar företag att använda sig av oberoende värderingsmän, men påpekar dock 
att det inte är ett måste. I undersökningen kom vi fram till att fastighetsbolagen har sina egna 
interna modeller för att beräkna verkligt värde. De använder sig även av externa värderare 
som referens. Detta för att försäkra sig om att värderingarna är korrekta.   
       
RS 545 är den revisionsstandard som behandlar revision av verkliga värden. Enligt denna 
standard är revisorns uppgift att granska och skaffa revisionsbevis för att företaget följt de 
föreskrifter som finns angivna i IAS 40. Den tar även upp att revisorn kan vara i behov av att 
anlita specialister för att utföra detta. De antaganden som företaget vidtagit är också av 
särskild betydelse att granska.  
 
Vår undersökning pekar på att revisorn granskar de värderingsmodeller samt antaganden som 
företaget använder sig av. De kontrollerar även att företaget upplyst om dessa antaganden i 
årsredovisningen. Revisorerna gör detta genom att anlita sig av specialister på området. Detta 
innebär att det är väldigt svårt att manipulera de indata som företaget använder sig av. 
Företagsledare kan alltså inte gynna sig själva genom att påverka redovisningen. Skulle de 
försöka med detta skulle revisorn upptäcka det. 
     
Respondenten indikerar på att revisorns ansvar delvis har ökat efter införandet av IAS 40. 
Detta eftersom det är mer komplext att bedöma ett marknadsvärde. Denne indikerar även att 
risken i balansposten fastigheter har ökat då den har blivit mer av en bedömningsfråga. Detta 
kan härledas till de antaganden företag måste göra för att nuvärdesberäkna framtida 
betalningsströmmar. 
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6. Avslutande diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vårt 
syfte. Vi kommer även att lämna förslag till vidare studier inom området.  
 

6.1 Slutsats 
 
Genom arbetets gång har det centrala varit att undersöka hur redovisningen har påverkats 
samt hur revisorns roll har förändrats. Detta har varit två intressanta aspekter att se på efter 
införandet av IAS 40. Vi kommer nu att besvara de olika frågeställningarna utifrån vårt syfte. 
 
Vårt syfte var att beskriva hur redovisningens förändring har påverkat revisorns roll, samt hur 
denne har anpassat sig efter införandet av IAS 40.  
 
I vår underökning kom vi fram till att IAS 40 är en positiv förändring för redovisningen. Detta 
eftersom redovisningen nu speglar verkligheten mer korrekt. Men denna förändring har också 
medfört negativa konsekvenser. Vid värdering till verkligt värde måste ett antal antaganden 
göras, dessa har bidragit till subjektiva element i redovisningen. Det är revisorns uppgift att se 
till att dessa inte utnyttjas av ledningen för egen vinning. Vår undersökning indikerar att detta 
inte är möjligt, eftersom revisorerna har anpassat sig till den förändring som IAS 40 medfört. 
Det ingår numera i revisorernas arbete att granska att de antaganden som gjorts är korrekta.   
 

6.2 Trovärdighetsdiskussion 
 
Vi har under hela arbetets gång försökt att få ett så objektivt resultat som möjligt, detta genom 
att vara skeptiska och ifrågasättande. Dock vet vi att det finns brister i vårt tillvägagångssätt. 
Vi har endast valt att använda oss av två respondenter vilka är specialister på olika områden. 
Detta kan tolkas som att tillförlitligheten till undersökningen minskar. Vårt syfte har dock 
aldrig varit att generalisera utan vi vill endast beskriva hur det kan se ut. Enligt vår åsikt ökar 
inte trovärdigheten till undersökningen genom att använda ytterligare ett fåtal respondenter. 
Detta eftersom ett val av fler respondenter endast leder till ett försök till en generalisering.  
 
Vi har som tidigare påpekats valt att möta våra respondenter för att utföra personliga 
intervjuer. En anledning till detta är att vi fick möjligheten att tolka deras reaktioner på de 
frågor vi ställde. Vi kan dock omedvetet ha styrt respondenterna till de svar vi fått, detta 
genom att ställa ledande frågor. För att undvika detta använde vi oss av ett frågeformulär som 
noga utarbetat. För att öka tillförlitligheten spelade vi även in våra intervjuer och 
transkriberade innehållet för att försäkra oss om att vi inte missförstod något. 
 
De respondenter vi har valt har mångårig erfarenhet och god kunskap inom dess branscher. 
Detta är den främsta anledningen till att de kan anses som trovärdiga och passande till vår 
undersökning. Det kan dock diskuteras hur objektiv en revisor är när denne diskuterar sitt 
ansvar och sin uppfattning om yrket. En anledning till detta är att en revisor ofta har nära 
kontakt med företagsledningen och inte ska skada bolaget. 
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6.3 Förslag till vidare studier 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt ett antal olika intressanta aspekter inom området. Det 
skulle vara intressant att undersöka fastighetsbranschen vid en nedgång på marknaden. Då 
skulle en jämförelse vara passande för att se om nedgången bidragit till mer subjektiva inslag i 
redovisningen. En annan intressant undersökning hade varit att kontrollera vilka upplysningar 
företagen lämnar samt vad intressenterna efterfrågar. Det hade också varit spännande att 
undersöka om det har uppstått några skattemässiga konsekvenser efter införandet av 
IAS/IFRS.     
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