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Sammanfattning 
 

Europaparlamentet tog 19 juli, 2002 beslut om att alla börsnoterade koncernbolag inom EU 
från och med 2005 skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna. De standarder som skall tillämpas är International Accounting 
Standards, IAS, och International Financial Reporting Standards, IFRS. Syftet med att 
harmonisera redovisningsreglerna är att EU vill uppnå en kostnadseffektiv kapitalmarknad, 
dels för att man lättare skall kunna göra jämförelser mellan företag och dels för att på ett 
bättre sätt kunna konkurrera på de globala marknaderna.  

I och med införandet tror vi att revisorernas arbete har förändrats drastiskt. Utifrån detta 
antagande kom vi fram till följande frågeställning: 

 

• Hur går värderingsarbetet till i praktiken? 

• Har revisorernas ansvar ökat i och med de nya redovisningsreglerna? 

• Hur ser revisorerna på de nya reglerna? Är de positiva eller negativa? 

• Vad finns det för risker med reglerna? 

• Vad händer med bolagens redovisning när konjunkturen viker nedåt? 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de nya reglerna enligt IAS 40 har påverkat 
revisorns arbete och hur denne ser på bolagens redovisning efter införandet. 

Vi har använt oss av deduktiv och kvalitativ metod för det passade bäst vår undersökning. 
Primärdata vi använt har kommit i form av vår intervju och sekundärdata är hämtad från 
litteratur, tidskrifter samt från Internet. Vi har även använt en del artiklar från 
branschtidningar i analysen.  

Det blev som vi trodde en stor förändring i redovisningen i och med införande av de nya 
reglerna. Revisorernas ansvar har ökat markant mycket på grund av den noggrannhet som 
numera krävs. 

Vår uppfattning är att de nya reglerna överlag har varit positiva. Det kommer dock att ta några 
år innan alla tolkningssvårigheter med reglerna är borta. När man jobbat några år och lärt sig 
hur reglerna fungerar tror vi att regelförändringen kommer bli ett lyft för redovisningen av 
fastighetsbolag.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till ämnet för att skapa en övergripande bild av 
problemområdet. Vidare fortsätter kapitlet med en förklaring vad det är för problem vi avser 
att undersöka, syftet med undersökningen samt hur vi har valt att avgränsa oss 

 

1.1 Bakgrund 
Europaparlamentet tog 19 juli, 2002 beslut om att alla börsnoterade koncernbolag inom EU 
från och med 2005 skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna. De standarder som skall tillämpas är International Accounting 
Standards, IAS, och International Financial Reporting Standards, IFRS. (FAR 2006) Syftet 
med att harmonisera redovisningsreglerna är att EU vill uppnå en kostnadseffektiv 
kapitalmarknad, dels för att man lättare skall kunna göra jämförelser mellan företag och dels 
för att på ett bättre sätt kunna konkurrera på de globala marknaderna. (Internationell 
redovisning i svenska företag, 2003) 

Arbetet med att försöka harmonisera redovisningen inom EU började redan på 1960-talet med 
förhandlingar om det fjärde bolagsrättsliga direktivet gällande ländernas redovisning och 
1973 fortsatte arbetet då den privata normgivaren IASC, nuvarande IASB, kom till. IASC:s 
arbetar med att harmonisera världens redovisning. (Artsberg, 2003) 

Historiskt sett har värdering enligt anskaffningskostnaden ansetts vara en säker metod för 
värdering, både i anglosaxisk och i kontinental redovisningskultur. Metoden har betraktats 
bygga på objektivitet och verifierbarhet, vilket har varit de två viktigaste argumenten för att 
värdera en tillgång till dess historiska anskaffningskostnad. Värderingsmetoden är en mycket 
gammal princip och det har tidigare ansetts att man inte kan redovisa på något annat sett. 
(Bengtsson, 2006) 

I början på 1900-talet gjorde man ett försök att införa värdering till marknadsvärde. Principen 
fick dock ett kraftigt bakslag då principen påstods ha varit en bidragande orsak till 
börskraschen i USA 1929. Värdering till historisk anskaffningskostnad var då återigen på 
uppgång. Kritiken mot principen fortsatte dock. Ett av argumenten mot metoden var att 
timeliness/aktualitet är mer betydelsefull för värderingen än objektivitet och verifierbarhet. 
Man vill nu istället fånga upp verkligheten och se till företagets omvärld. (Bengtsson, 2006) 

Under 1960-talet i USA kom man fram till att marknadsvärden kunde beräknas utifrån 
objektiva grunder och att historisk anskaffningskostnad inte längre var ett passande mått för 
värdering. USA var dock inte mogna så man bestämde att man skulle redovisa både till 
historiskt anskaffningskostnad och till marknadsvärde, men grunden var lagd för en framtida 
förändring. (Bengtsson, 2006) 
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Under 1990-talet kom kritik mot värdering till historisk anskaffningskostnad också från 
aktieägare/investerare. Man menade att aktiekurser har ett samband med redovisningen och 
att aktiekurser kommer att påverka välfärden. (Bengtsson, 2006) 

Revisorns uppgift är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. (FAR, 2006 Del 2) 

Tidigare var värderingen av fastigheter implementerat i noterna. Sedan införandet av IAS 40 
ska värderingen numera föras in i balans- och resultaträkningen vilket vi tror har inburit en 
stor förändring för både fastighetsbolagen och deras revisorer.  

 
1.2 Problemformulering 
I en artikel i tidningen Balans nr 10/07 uttrycker Gunnar Ek från Aktiespararna en stor oro för 
de nya värderingsreglerna i IFRS. Tidigare låg marknadsvärderingen av 
förvaltningsfastigheter i noterna i årsredovisningen men nu har den flyttas in i balans och – 
resultaträkningen. Gunnar Ek är orolig att detta skall påverka investerarnas syn på 
fastighetsbolagen negativt p.g.a. att det kan bli stora svängningar i värdena i redovisningen. 
Vi har med anledning av detta försökt ta reda på följande frågor genom att intervjua en revisor 
som gör revision åt förvaltningsbolag.        
 

• Hur går värderingsarbetet till i praktiken? 

• Har revisorernas ansvar ökat i och med de nya redovisningsreglerna? 

• Hur ser revisorerna på de nya reglerna? Är de positiva eller negativa? 

• Vad finns det för risker med reglerna? 

• Vad händer med bolagens redovisning när konjunkturen viker nedåt? 

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de nya reglerna enligt IAS 40 har påverkat 
revisorns arbete och hur denne ser på bolagens redovisning efter införandet.  

 

1.4 Avgränsning 
Vi kommer att se på vad en revisor har för syn på redovisningen enligt IAS 40 reglerna. P.g.a. 
att det finns så få som håller på med IAS 40 har vi valt att bara intervjua en revisor. Vi 
kommer i uppsatsen inte gå in på några specifika företags årsredovisningar. 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har använt i uppsatsen. Vidare 
diskuterar vi undersökningens validitet och reliabilitet och slutligen beskriver vi vårt 
tillvägagångssätt med intervjuarbetet 

 

2.1 Deduktion och induktion 
När man har för avsikt att skaffa sig kunskap om organisationer, samhället eller mänskligt 
beteende finns det två olika sätt för att få fram den önskade kunskapen. Den ena är deduktion, 
bevisföringens väg, och den är andra är induktion, upptäcktens väg. (Andersen, 1998) Vid 
deduktion utgår man från verkligheten. En informant ger forskaren information om 
verkligheten för att forskaren i sin tur ska kunna göra sin frågeställning. Vid deduktiv metod 
utgår man alltså från teori för att få fram empiri. (www.ne.se) Induktion förutsätter att varje 
teori är uppbyggd på systematisk insamling av empirisk data. Den går alltså från empiri till 
teori. (Holme, 1997) Den här metoden är vanlig vid explorativa undersökningar och 
fallstudier. (Andersen, 1998)  

Vi har använt oss av deduktiv metod då vi först samlat in teori för att sedan ta oss an empirin. 

 

2.2 Kvantitativ och Kvalitativ metod 
Den kvantitativa metoden använder sig av statistik och matematik. Forskaren samlar in 
information genom en undersökning för att sedan sammanställa informationen i form av 
siffror och vidare analysera och tolka resultatet. Det centrala syftet med kvantitativ metod är 
att man vill orsaksförklara det fenomen som undersöks. (Andersen, 1998) 

Den kvantitativa metoden är betydligt mer standardiserad och strukturerad än den kvalitativa 
metoden. Den ger undersökningspersonen klara svar att välja mellan. Metoden ger forskaren 
kontroll och informationen är mycket lättare att sammanställa än kvalitativ metod. (Holme & 
Solvang, 1997) 

Den kvalitativa metoden syftar till att studera helheten och öka förståelsen för ett fenomen. 
Det man vill göra är att studera frågan inifrån och få en djupare och mer fullständig 
uppfattning om fenomenet. (Holme & Solvang, 1997) 

I den kvalitativa undersökningsmetoden använder man sig inte av standardiserade 
frågeformulär utan man vill istället få fram undersökningspersonens egna uppfattningar. För 
att få fram dessa vill man istället låta denne påverka samtalets utveckling och styra intervjun 
dit han önskar. Metoden innebär stor flexibilitet i och med att frågorna är mindre styrda än 
kvantitativ metod men kan även ställa till med problem. Eftersom forskaren endast ger 
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undersökningspersonen fenomenets ramar och att samtalet är så pass öppet kan det lätt bli så 
att forskaren inte får svar på just de frågor han vill belysa. (Holme & Solvang, 1997) 

Vi har använt oss av kvalitativ metod. Detta för att vi vill att vårt intervjuobjekt inte ska vara 
styrd utan kunna svara noggrant och utförligt på de frågor vi har att ställa.  

2.3 Datainsamling 
Informationen som kommer direkt från källan kallas för primärdata. Den har fördelen att den 
direkt kan anpassas till den rapport som skall tas fram. Den blir också mer tillförlitlig än 
andrahands uppgifter. Nackdelen är att den kan vara dyr och i många fall även väldigt 
tidskrävande. I den här rapporten är primärdata i form av den intervju som skett med en 
revisor. Den har skett på så sett att det har tagits fram ett antal på förhand lämnade frågor som 
vi utgått ifrån och att det sedan har ställts följdfrågor på dessa. Frågorna har ställts på ett sätt 
att de inte skall på ledande för att få fram ett så bra resultat som möjligt.(Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001)  

När informationen kommer från andra källor än den ursprungliga kallas den för sekundärdata. 
Fördelen med denna är att den är mindre kostsam och är inte lika tidskrävande att komma åt. 
Den är också bra under det tidiga stadiet för att få en inblick i vad tidigare undersökare 
kommit fram till. Nackdelen kan vara att information har varit till ett annat syfte och kan 
därför ha fel infallsvinkel för den aktuella rapporten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) I 
denna rapport har vi använt sekundärdata när vi tagit fram den referensram som 
sammanställts. Informationen kommer från litteratur, tidskrifter och en del från internet. Det 
har också använts en del artiklar från branschtidningar i analysen. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Dessa utryck används för att beskriva hur väl vår datainsamling fungerar. Endast genom 
kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av den insamlade data kan vi 
uppnå en tillfredställande grad av reliabilitet och validitet.(Holme & Solvang, 1997) 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila svar. Hur beroende 
är slutsatserna av vem som gjort undersökningen? Om någon annan använt en likandan metod 
blir då svaret det samma? Om undersökningen upprepas, kommer man då fram till samma 
slutsats? Den metod som används bör i så hög grad som möjligt vara oberoende av vem 
undersökningen är gjord av för att få hög reliabilitet. Undersökning i form av svar i siffror kan 
tyckas exaktare men så behöver inte alltid vara fallet.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
Det går inte undvika att fel kan smyga sig in i undersökningar. De uppkommer när de olika 
faktorerna skall sammanställas. En av undersökarens uppgifter blir därför att försöka 
minimera felen så mycket som möjligt. (Holme & Solvang, 1997) När vi gjorde vår intervju 
var vi båda på plats och vi spelade även in den på band för att kunna gå tillbaka och 
kontrollera svaren i efterhand. På så sätt undviks eventuella misstolkningar i så hög grad som 
möjligt och vi kunde få högre reliabilitet i undersökningen. 
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Det är dock inte tillräkligt att information är reliabel. Den måste även mäta det vi avser att 
mäta. Det är en nödvändighet att ha en valid information. (Holme & Solvang, 1997) Validitet 
är mätverktygets förmåga att mäta det som skall mätas. Validitet kan delas upp i två delar, 
Inre och Yttre validitet. Den inre validiteten definierar hur väl det begrepp som används i 
undersökningen fungerar. Går det att få fram ett mätbart resultat av detta och i vilken grad kan 
begreppet misstolkas av mottagaren. Får man fram det som var avsikten med undersökningen. 
Yttre validitet har att göra med hur väl informationen kan användas även om frågorna är 
felställda. Kan man göra generaliseringar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001)  

Inom undersökningsområdet i denna uppsats finns det tyvärr inte många revisorer att tillgå 
som arbetar med dessa frågor, därför sänks validiteten lite i och med att vi bara intervjuat en 
revisor. Vi har däremot försökt stärka våra data med att även använda oss av en artikel från 
balans 10/07. 

  

2.5 Intervju 
Vi har valt att använda besöksintervju som metod för insamlande av data till empirin. 
Fördelen med denna form av intervju är att den kan bli mer kontrollerad när frågorna blir 
invecklade och komplicerade. I och med att det sker genom direktkontakt kan man ställa 
följdfrågor på de svar som ges. Det byggs även upp ett förtroende mellan intervjuare och 
intervjuad vilket kan underlätta arbetet.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Det finns även 
en del nackdelar med denna metod och i vårt fall uppkom det transporkostnader till Göteborg. 
I vårt fall har det även varit problem med att hitta en person med rätt expertis på det område vi 
undersöker och att därefter hitta en tidpunkt som kunde passa alla 

2.5.1 Genomförandet av intervju 
Innan besöket såg vi till att läsa in oss på ämnet ordentlig för att vara förberedda på att kunna 
ställa rätt frågor och följdfrågor. För att ingen information skulle gå förlorad eller 
missuppfattas spelades hela intervjun in på band för att kunna skrivas ut i efterhand. Vi var 
båda på plats vid besöket för att få så bra information som möjligt. 
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3. REFERENSRAM 
I detta kapitel redogör vi för teorin som är väsentlig för den empiriska undersökningen. Vi tar 
även upp teori för att öka läsarens förståelse för ämnet.  

 

3.1 Intressentmodellen 
Intressentmodellen bygger på att företaget vill skapa jämvikt med sin omgivning och hur de 
påverkas av sina intressenter. Intressenterna bidrar till företagets verksamhet och förväntar sig 
i gengäld att få någonting tillbaka från företaget. (Ax, 2005) Att intressenterna fortsätter sitt 
deltagande i förtaget kan förklaras med den s.k. bidrags-belöningsbalansen. Med det menas att 
intressenterna får tillbaka lika mycket eller större belöning än det de bidragit med. 
(Abrahamsson, 2005) 

Företagets mål i intressentmodellen är att tillfredsställa intressenternas krav. För att tillgodose 
samtliga intressenters krav måste företaget kompromissa, dvs. de måste prioritera vid vilken 
tidpunkt varje intressents krav skall tillfredställas. Samtliga intressenters krav tillgodoses, 
men vid olika tillfällen. (Ax, 2005) 
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3.2 Redovisningsprinciper 
I Årsredovisningslagen 2kap finns det ett flertal grundläggande redovisningsprinciper som 
den svenska redovisningen följer. (Artsberg, 2003)  

Nedan visas några av de mest framstående principerna. 

3.2.1 God redovisningssed 
En av de viktigaste redovisningsprinciperna inom svensk lag är god redovisningssed, som 
hjälper till att fylla ut lagens tomrum när något är oklart. God redovisningssed är ett begrepp 
som sätter företaget och hur dessa redovisar i fokus. (Artsberg, 2003)  

I bokföringslagen står det ”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed”. 

Enligt Bokföringsnämnden kan innehållet i god redovisningssed sammanfattas till de tre 
nedanstående punkterna. (www.bfn.se) 

• Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ såsom BFN, 
Redovisningsrådet eller, för de finansiella företagen, Finansinspektionen.  

• De svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna 
med normala, juridiska tolkningsmetoder.  

• En etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en 
god kvalitet. 

 

3.2.2 Rättvisande bild 
Till skillnad från god redovisningssed sätter rättvisande bild användaren i fokus. De som läser 
årsredovisningen skall inte bli vilseledda. (Artsberg, 2003) 

Rättvisande bild är ett begrepp som intagits i Årsredovisningslagen och började gälla i 
Sverige vid införandet av EU:s 4:e bolagsdirektiv i samband med att Storbritannien gick med 
i EU. Rättvisande bild innebär att redovisningen skall ge en rättvisande, korrekt bild av 
företagets ställning och resultat. (Nilsson, 2005) 

Rättvisande bild definieras enligt ÅRL 2 kap. 3§ på följande sätt: 

 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 
skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 
allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 
och om skälen för avvikelsen lämnas i en not” 
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3.2.3 Försiktighetsprincipen 
Enligt ÅRL 2 kap 4§ 3p skall de olika posterna värderas med en rimlig försiktighet. 
Försiktighetsprincipen innebär att man hellre värderar tillgångar lägre och skulder högre om 
man är osäker på det exakta värdet. Detta för att minska risken för övervärdering av företagets 
resultat och ställning. Principen har varit viktig för svensk redovisning under väldigt lång tid. 
(Artsberg, 2003) 

 

3.3 Kvalitativa egenskaper 
För att uppnå redovisningens mål har man formulerat kvalitativa egenskaper utifrån 
användarens kunskapsnivå, beslutssituation, utbildning mm. (Falkman, 2001) 

De kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB är 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (Artsberg, 2003) 

 

3.3.1 Begriplighet 
RR/IASB utgår från att läsaren är kunnig och inte naiv när den ska läsa årsredovisningen. 
Information som kan vara svårbegriplig ska inte utelämnas bara för att användaren inte förstår 
den. Det är inte bara den som upprättar informationen som har krav på sig att göra den 
begriplig utan även användaren har skyldighet att skaffa sig tillräcklig kunskap och 
information för att förstå rapporten. (Artsberg, 2003) 

 

3.3.2 Relevans 
En vanlig uppfattning är att relevans handlar om användbarhet för beslut. Relevant 
redovisningsinformation kan alltså påverka användarnas beslut genom den givna 
informationen. Det är viktigt att redovisningsinformationen är väsentlig och att den ser bakåt 
såväl framåt i tiden. Dessa hänger ihop då tidigare händelser är till hjälp för att skatta framtida 
prognoser och trender. (Artsberg, 2003) 

Ju längre tiden går mellan avlämnandet av informationen och redovisningen ju mer förlorar 
informationen dess relevans. Ibland får företagsledningen välja mellan kravet på mer 
tillförlitligt information mot minskad relevans i informationen. (Falkman, 2001) 

 

3.3.3 Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menas redovisningens förmåga att visa användarna företagets ekonomiska 
verklighet. (Smith, 2006) 

Redovisningsinformationen skall vara tillförlitlig för att användarna skall våga lita till den. 
Med andra ord får den inte innehålla fel eller vara vinklad på något sätt. (Artsberg, 2003) 
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Tillförlitlighet är synonymt med validitet och verifierbarhet. Validitet innebär att företaget 
mäter det man avser att mäta och med verifierbarhet menas att informationen skall vara sann 
eller innehålla någon form av bevis som styrker den. (Smith, 2006) 

Ett annat krav som ställs på redovisningsinformationen för att den skall anses tillförlitlig är 
kravet på neutralitet. Företaget får alltså inte välja information som kan påverka läsaren 
beslutsfattandet eller vara fördelaktig för dem. Ett exempel på bristande neutralitet kan vara 
att man skriver av en tillgång på längre tid än den egentliga ekonomiska livslängden för att 
öka sitt resultat. (Artsberg, 2003) 

IASB nämner även att företagen skall ta hänsyn till försiktighetsprincipen samt att 
redovisningsinformationen skall vara fullständig. Redovisningen får alltså inte utesluta 
information då det kan bli missvisande för användaren. (Artsberg, 2003) 

 

3.3.4 Jämförbarhet 
Den principiella innebörden av jämförbarhet är att ”lika händelser och tillstånd skall 
redovisas på samma sätt”. (Smith, 2006) 

Det finns två sett att se på jämförbarhet. Det ena är att användaren måste kunna jämföra 
redovisningen över tiden för att bättre kunna analysera företagets resultat och trender. För att 
företaget skall kunna göra det måste de använda sig av samma redovisningsregler. (Artsberg, 
2003) Kravet på jämförbarhet över tiden innebär inte att man får bryta mot nya lagar eller 
standarder eller att man undviker att genomföra förändringar som skulle kunna vara 
fördelaktiga för företaget bara för att upprätthålla jämförbarheten. (Smith, 2006) 

Den andra aspekten är att användaren måste kunna göra jämförelser mellan olika företag. 
Detta är en viktig aspekt på exempelvis aktiemarknaden där investerarna bland annat vill 
kunna jämföra olika företags redovisningsmått och då krävs det att dessa är jämförbara. 
(Smith, 2006) 
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3.4 IAS/IFRS  

3.4.1 International Accounting Standard Board (IASB) 
IASB är en fristående organisation som syftar till att harmonisera och utveckla den 
internationella redovisningen i bolagens årsredovisningar. Detta behövs mer och mer när 
världens ekonomier smälter samman till ett i globaliseringens spår. Besluten fattas av en 
styrelse som är sammansatt av medlemmar från de olika världsdelarna. Organisationen har 
ingen formell makt att tvinga företagen att följa redovisningsreglerna som de sammanställt 
utan de är endast till syfte att vara rekommendationer. Inflytande som organisationen har 
kommer från att regelverket är känt och accepterat bland investerare, revisorer och andra 
aktörer på kapitalmarknaden. Ju fler som använder IASB desto större blir trycket på dem som 
inte följer dem idag. (Lönnqvist, 2006) 

EU har beslutat att alla noterade bolag inom unionen skall införa dessa regler och följa dem. 
Införandet har skett genom beslut i form av en EU-förordning vilket innebär reglerna måste 
följas inom hela unionen oberoende vad som sägs i respektive lands rättsregler. Däremot 
måste nya regler som IASB utfärdar först godkännas av EU-kommissionen. (Lönnqvist, 2006)  

Begreppen som ställer upp reglerna är IAS/IFRS. Dessa regler är de dominerande vid 
upprättande av noterade bolags redovisning. I Sverige skall även moderbolaget inom 
koncernerna följa regelverket. (Lönnqvist, 2006) 

 

3.4.2 IAS 40 
Syftet med denna standard är att beskriva hur förvaltningsbolagen skall redovisa sina värden i 
fastigheterna och vilka upplysningar som behövs. (IAS 40:1) 

Definitionen av en förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av ägare i syfte att 
generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa två. (IAS 40:5) 
Förvaltningsfastigheterna ger därför upphov till kassaflöden som direkt hör till fastigheten 
oberoende av företagets andra tillgångar. De fastigheter som härhör till produktion eller 
försäljning av varor eller tjänster har också ett kassaflöde men dessa är hänförliga inte bara till 
fastigheten utan också till andra tillgångar i produktionen. Dessa benämns därför som 
rörelsefastigheter och för dessa gäller IAS 16. (IAS 40:7) Bedömningen om en fastighet är en 
förvaltningsfastighet eller inte är en bedömning som företaget själva måste göra. Det skall de 
göra genom att sätta upp kriterier och upplysa om dessa. (IAS 40:14) 

När en fastighet kan beräkna dess anskaffningskostnad på ett tillförlitligt sätt och när framtida 
ekonomiska fördelar kommer företaget till del kan förvaltningsfastigheten tas upp som en 
tillgång för företaget. (IAS 40:16) Utgifter som uppkommer vid löpande underhåll av en 
förvaltningsfastighet skall inte läggas till det redovisade värdet utan skall redovisas som en 
kostnad för den period som den uppkom. (IAS40:18) Om utgifterna uppkommer i anslutning 
med att delar av en fastighet har byts ut, t ex om innerväggar ersatts med nya, skall dessa 
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redovisas som en del av det redovisade värdet av förvaltningsfastigheten vid den tidpunkt de 
uppkommer. (IAS 40:19) 

Redovisning av förvaltningsfastigheter skall antingen ske genom att man använder sig av 
verkligt värde eller genom anskaffningsvärdet. Den princip som väljs måste användas på hela 
företagets bestånd av förvaltningsfastigheter. (IAS 40:30) Byte av redovisningsprincip skall 
endast ske om det ger en mer rättvisande bild av värdet i de finansiella rapporterna. Om 
bolaget använts sig av principen med verkligt värde är det högst osannolikt att ett byte till 
anskaffningskostnaden kan ske eftersom det knappast skulle ge en mer rättvisande bild. (IAS 
40:31) Enligt IAS 40 måste alla företag upplysa om det verkliga värdet vare sig de i 
värderingssyfte använder verklig värde eller i upplysningssyfte om de använder 
anskaffningsvärde. Och värderingen skall helst göras av en oberoende värderingsman men 
detta är inget tvång utan en rekommendation. (IAS 40:32)  

Anskaffningsvärdet redovisas enligt den metod som återfinns i IAS 16. (IAS 40:56) 
Fastigheten skall redovisas genom att ta anskaffningsvärdet och göra avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. (IAS 16:30) 

Verkligt värde bestäms bäst enligt huvudregeln (ortsprismetoden) genom att på en aktiv 
marknad ta en likvärdig förvaltningsfastighet i samma område och i samma skick. Därefter 
dra bort de skillnader som eventuellt finns. (IAS 40:45) Om det inte finns några likvärdiga 
fastigheter får företaget använda sig av jämförelser med andra fastigheter i annat skick eller 
område och sedan ta dessa skillnader i beaktning vid värdering eller se på mindre aktiva 
marknader och sedan se på de ekonomiska förändringar som skett sedan de senaste 
transaktionerna. Om ingen av dessa fungerar få företaget använda sig av undantagsregeln 
(kassaflödesmodellen) som tar de uppskattade framtida betalningsströmmarna och sedan 
nuvärdesberäknar dessa. (IAS 40:46)  

Företaget måste upplysa om vilka metoder som används vid värdering samt på vilka grunder 
som alla beräkningar har gjorts. Om värderingen av verkligt värde har gjorts av oberoende 
värderingsman eller av dem själva.(IAS 40:75) Om bolaget använt sig av verkligt värde skall 
de även upplysa om ökningar som uppkommit genom företagsförvärv eller andra väsentliga 
förändringar.(IAS 40:76)  

 

3.5 Verkligt värde  
Tidigare var anskaffningsvärdesprincipen den metod som användes i Sverige. Men 2005 ville 
man att redovisningen skulle bli mer internationellt anpassad. Det skulle på ett enklare sätt än 
tidigare gå att jämföra de olika bolagen även internationellt. Redovisningen skulle 
harmoniseras mellan de olika länderna och IFRS/ IAS infördes. Bl.a. skulle värderingen av 
förvaltningsfastigheter göras till marknadsvärdet istället för som tidigare till 
anskaffningsvärdet för att ge en mer rättvisande bild. Detta innebar att värdena på tillgångarna 
i fastighetsbolagen steg kraftigt när de nya principerna infördes. Vilket är helt naturligt 
eftersom deras största tillgångar är förvaltningsfastigheter. De tidigare reglerna var väldigt 
missvisande när det gällde bolagens värde nu är det verkliga värdet som omvärlden kan se på 
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ett lättöverskådligt sätt. Tidigare fick man leta i noterna efter de riktiga värdena och de var 
inte lika seriöst framtagna. Att hela bolagets värde nu blivit mer känsligt och beroende av 
konjunkturen är helt naturligt i en marknadsekonomi. 

 

3.6 Värderingsmetoder 
Förvaltningsfastigheter skall värderas enligt huvudregeln som är ortprismetoden skulle denna 
inte vara genomförbar kan alternativregeln användas.  Här nedan kommer en beskrivning av 
de två alternativen.  

3.6.1 Huvudregeln (Ortprismetoden) 
Med ortprismetoden menas att värderingen görs med hjälp av en jämförelse mellan liknande 
fastigheter inom en fri och öppen marknadsplats inom samma område.(Fastighetsindex:2006) 

”Alla marknadsvärdebedömningar utgör någon form av prognos för en händelse – ett 
sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Ett marknadsvärde kan sålunda aldrig observeras 
(som betalt pris) utan endast bedömas” (Persson, E, 2005) 

Metoden är enkel i sin princip men innehåller en hel del frågeställningar och problem som 
fastighetsvärderaren måste ta ställning till detta eftersom varje fastighet är unik och 
marknaderna ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Därför krävs vid 
värdering enligt denna metod en förståelse för hur fastighetsmarknaden fungerar och dess 
funktion. Det finns tre återkommande huvudproblem vid denna metod dessa är: Antal köp 
inom orten, jämförbarheten och tidsfaktorn. (Persson, E, 2005) 

En värdering kan göras genom att följa sex stycken steg. Det fösta steget är att definiera och 
avgränsa marknaden. Det finns inga regler hur en avgränsning skall gå till utan det är upp till 
värderingsmannen att utifrån den rådande situationen göra relevanta avgränsningar enligt sin 
egen bedömning. Den tidsmässiga avgränsningen kan vara svår att göra p.g.a. att det inte 
gjorts så många försäljningar inom det område som är av störst intresse. Det är då upp till 
värderingsmannen att bestämma hur långt bak i tiden han är villig att gå men ändå 
upprätthålla kvaliteten. En annan del i avgränsningen är att hitta ett lämpligt område. Det kan 
t ex vara en stadsdel eller liknade.  

Andra steget är att finna ett lämpligt jämförelseobjekt. Denna del är den som kan vålla störst 
problem vid värderingen. Varje fastighet är mer eller mindre unik vad gäller läge och 
egenskaper. Ett problem är också att vid värdering av förvaltningsfastigheter så säljs inte 
dessa alltid på den öppna marknaden utan de kan även skifta ägare genom bolagsförvärv och 
företagsfusioner där priset inte har satts på den enskilda fastigheten utan på hela innehavet. 

Det tredje steget är att erhålla information om jämförelseobjekt. Här finns en svag punkt i 
ortprismetoden att kunna få fram användbara uppgifter rörande jämförelsefastigheten som 
avser t ex läge, tekniska, juridiska och ekonomiska egenskaper. Det gäller att kunna utreda 
och bedöma vilka parametrar som är av intresse angående just denna fastighet. 
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Det fjärde steget är att bearbeta, analysera och tolka ortprismaterialet. I bästa fall sker 
ortprisvärderingen med identiska objekt men dessa finns sällan, därför måste man bearbeta 
informationen. För att det skall gå att göra jämförelsen sker en form av normering av priset. 
Ett vanligt sätt är att göra normeringen till t ex pris/kvm, pris/hyreskrona eller 
pris/driftnettokrona o.s.v. 

Det femte steget är att applicera och göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner. Det bästa 
vore om jämförelseobjektet hade samma värdetidpunkt men så är ofta inte fallet. Den 
tidsmässiga skillnaden kan därför resultera i differenser beroende på reella värdeskillnader 
eller inflation. Därför måste dessa skillnader beaktas. När det gäller korrektioner för 
skillnader i egenskaper bör detta ske med utgångspunkt på kvalitet och standard. Har det skett 
stambyte? Behövs det renovering av tak mm.  

Det sista steget är att göra en slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet i 
marknadsvärdeuppfattningen. Här kommer den slutiga delen och här måste 
värderingsmannan stanna upp och fråga sig hur bra är värderingen. Är den tillförlitlig med 
hänsyn till de indata som funnits till förfogande?  Behövs det några slutliga korrektioner? 
(Persson, E, 2005) 

Det som skall redovisas vid användning av ortprismetoden är följande: 

 

(Svenskt fastighetsindex: 2006) 
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3.6.2 Alternativregeln (Kassaflödesmetoden) 
Med denna metod görs en prognos över in- och utbetalningar under kalkylperioden. Företaget 
får då fram ett restvärde som det görs en nuvärdesberäkning av för att få fram det verkliga 
värdet av förvaltningsfastigheten. (Fastighetsindex: 2006) 

Formeln som används vi en kassaflödesanalys är följande:    

(Svenskt fastighetsindex:2006) 

 

I denna metod behöver värderaren ta reda på ett antal parametrar. De kan vara följande: 

Den första är de ingående grunddata. Det är viktigt att det klart framgår vilka antagen och 
förfaranden som har tillämpats vid värderingen. En av grundförutsättningarna vid en 
värdering är att fastigheten beskrivs på ett korrekt sätt. Det är viktigt att den uppgivna area 
som används stämmer med verkligheten och den bör även kompletteras med uppgifter 
angående skick, standard och funktionalitet. Det skall även tas med data med bedömningar av 
samhällsutveckling, konjunkturutveckling och inflationstakt mm. Därutöver behövs uppgifter 
om marknadsmässighet för hyror och vakanser.(Persson, E, 2005) 

Den andra är att bestämma en tidshorisont. En analys skall helst röra sig över en 
konjunkturcykel. Det vanligaste är att man ser över fem år men det går även att se på tio år. 
(Persson, E, 2005) 

Den tredje parametern är att bestämma diskonteringsräntan. Beroende på vilken ränta som 
används påverkas resultatet i hög grand. Det är därför viktigt att den blir så trovärdig som 
möjligt. En fråga som man måste ta ställning till är om fastighetsbranschen har en högre 
riskfaktor en vad andra branscher har. Bedömningen av diskonteringsräntan görs med hänsyn 
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till rådande allmänekonomiska förhållanden i kombination med fastighetens 
marknadsposition. (Persson, E, 2005) Räntan kan förklaras enligt följande:  

Diskonteringsränta = riskfri realränta + kompensation för inflationsförväntningar + 
riskkompensation som varierar med geografiskt läge och fastighetskaraktär. 

Detta kan förenklas enligt följande: 

Diskonteringsränta = Nominell ränta för statsobligationer + riskfaktor 

Det som skall redovisas vid användning av Kassaflödesanalys är följande: 

 

(Svenskt fastighetsindex: 2006) 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra de resultat vi har fått fram av vår kvalitativa studie.  

 

4.1 Intervjusammanställning 

4.1.1 Intervju med Petra Carlsson 
Petra Carlsson är sedan 2003 auktoriserad revisor på Öhrlings Price Waterhouse Coopers i 
Göteborg och har jobbat mycket med fastighetsbolag. Hon har tidigare haft Wallenstam som 
klient men nu har hon det nybildade bolaget Din Bostad. 

 

Har ansvaret ökat för dig som revisor i och med införandet av IAS40, måste du titta mer 
noggrant på värderingen? 

Carlsson anser att ansvaret har ökat markant sedan införandet av de nya reglerna. Vidare 
fortsätter Carlsson med att ta upp problemet att det inte står uttalat i IFRS att 
fastighetsbolagen måste använda sig av en extern värderare. Hon och hennes medarbetare 
hade haft långa diskussioner om en extern värderare verkligen kan uttala sig bättre om 
fastigheternas värde än den som verkligen jobbar med fastigheterna. Carlsson anser dock att 
hon som revisor får en väldig trygghet i och med att hon får en andra åsikt från en expert. 
Carlsson säger att på PWC gör de så att bolaget värderar allting internt för att få till någon 
form av rullande inventering. De går sedan igenom beståndet och gör en extern värdering på 
olika delar av beståndet varje år för att kunna jämföra vissa delar med den interna värderingen 
så att det låg inom samma intervall. Carlsson säger vidare att de tar hjälp av en 
internavdelning på PWC som jobbar med värderingar av den anledningen att jobbar man inte 
med värdering har man inte den kunskap som krävs. Något som Carlsson pekade på var den 
hjälp de fick med rimligheten i avkastningskraven. Ett annat problem Carlsson tar upp är 
problemet när man inte har någon del som är externt värderad. Det skapade väldigt mycket 
arbete då de var tvungna att gå in på varenda fastighet och se på hyresintäkter, hur långa 
hyreskontrakten var och framför allt på avkastningskraven för det är det som ger ett stort 
utslag på värdet. 

 

Carlsson anser att första året man implementerade IFRS i fastighetsbolag var 
fastighetsbolagen generellt sätt väldigt försiktiga i sin värdering. Det fanns en marginal och 
enligt IFRS ska värderingen vara varken vara för hög eller för låg. Carlsson fortsätter och 
säger att bolagen inte visste vilken väg man skulle välja av marknadsvärdering och 
komponentavskrivning. De avvaktade för att se hur sina konkurrenter gick till väga. 
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Carlsson anser att det kan bli en viss mån av subjektiv bedömning om fastighetsbolagen tar 
hjälp av experter som endast rekommenderar. Hon säger att bolagen hävdar att de kan sina 
fastigheter bäst. Det revisorn gör är att han går in och ser om bolagen har lagt in rätt 
parametrar. Carlsson säger att revisorn framför allt tittar på är hur värderingsmodellen är 
uppbyggd. Hon går vidare och säger att avkastningskravet är väldigt problematiskt då det 
enda man egentligen kan använda sig av är rimlighet och då är det till stor hjälp att få ett 
utlåtande av en person som jobbar med värdering dagligen. Carlsson menar att innan IFRS 
infördes fanns upplysningarna i noterna så man visade marknadsvärdet men det var inte infört 
i bokföringen så det påverkade inte siffrorna. Det blev inte någon sådan skarp påverkan på 
vad det faktiskt genererar vilken medförde en väldig skillnad. Carlsson fortsätter att berätta 
om vilka långa diskussioner man hade om vart i resultaträkningen värdeförändringen skulle 
ligga och på vilken rad. Hon säger att den ska ligga under rörelseresultatet men att det är en 
del företag som bryter mot dessa regler.  

 

Hur går själva värderingsarbetet till? Väljer fastighetsbolagen vilken metod dem ska 
använda eller ger du som revisor råd? 

Carlsson säger att revisorn inte direkt ger några råd men att dem ofta ger synpunkter på hur 
modellen bolaget använder är uppbyggd. Carlsson säger att hon påpekar väldigt tydligt att det 
ska framgå i årsredovisningen vilken modell man använder och förklara väldigt tydligt vad 
den innebär så läsaren kan bilda sig en uppfattning om vad man satt för värde på fastigheten. 
Carlsson säger hon tycker att det är väldigt viktigt på grund av att det är det enda sättet 
bolaget kan förmedla hur de tagit ställning till värdet på sina fastigheter. Carlsson går vidare 
och säger att fastighetsbolagen inte använder sig av ortsprismodellen för den är för 
komplicerad. Hon tror att den är problematisk för att oftast så jobbar bolagen med en 
centraliserad ekonomiavdelning och det är oftast de som sitter med värderingen och så har 
bolagen oftast administrativa kontor ute i landet när det gäller kontakten med hyresgästerna. 
Personerna som gör värderingen har inte som uppgift att ta in uppgifter från förvaltarna. Hon 
påstår att det blir för komplicerat att hantera det så därför använder man sig av en mer 
generell metod, alltså kassaflödesmetoden, som man alltid kan applicera. 

 

Känner du av någon konflikt mellan olika intressenter (Aktieägare vill ha hög värdering 
medan kreditgivare kanske helst ser en låg värdering)? 

Carlsson säger att ett börsbolag jobbar för aktieägarna så de vill visa så bra värden som 
möjligt. Hon tror att konflikter är oundvikliga. Hon tar även upp konflikten gentemot 
långivarna, att de helst vill se en marknadsvärdering. Carlsson säger att man oftast har långa 
relationer med sina kreditgivare och då kan man se historiskt bakåt hur det har fungerat, har 
bolagens kalkyltal varit rimliga och så vidare, man känner sin kund. Carlsson fortsätter och 
nämner att när man har en helt ny kund har man väldigt spridda bankrelationer och ingen 
historik att se tillbaka på. Då krävs det säkerligen att bolaget gör en extern värdering för att 
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kunna få ett lån. Konflikten har väldigt mycket med att göra vilken relation man har till sin 
bank. 

 

Hur går man till väga om problem uppstår med att bolagen delar ut över den 
realiserade värdeförändringarna? 

Carlsson säger att hon personligen inte har varit med om det problemet men säger att hon 
troligtvis inte hade accepterat det. Hon fortsätter och säger att om man inte gör det säger man 
indirekt att värdet är fel. Det man får göra är att rimlighetsbedöma, man kan inte ha en 
utdelning som helt och hållet bygger på att man har värdeförändringar. Carlsson säger att det 
beror på vad man har gjort med beståndet också. Har man gjort en kraftig investering i en 
fastighet som varit nedgången innan, som gör att man fått till ett ökat värde vilket inte är 
konstigt och man kan hålla den nivån så är det en sak. Har man däremot första året gjort 
utdelningar på hela värdeförändringen är det en annan sak. Då har man ingenting att titta på 
rent historisk. 

 

Hur förbereder sig fastighetsbolagen på en eventuell konjunktursvängning? 

Carlsson säger att eftersom det inte varit någon konjunktursvängning sedan IFRS infördes har 
man inte blivit utsatt för konsekvenserna ännu. Hon tror även att det finns stor risk att det 
kommer bli väldigt tufft för fastighetsbolagen. Hon säger att det nästan är omöjligt att vara 
förberedd på en konjunktursvängning. Detta eftersom när man tittar på värdet av en fastighet 
måste man utgå från de fakta man har just nu. Hon säger att det är väldigt mycket som måste 
läggas till i bedömningen. Hon säger att man inte kan se vad som händer när konjunkturen går 
ner utan har fastighetsbolagen hyresförhållanden som är på lång basis så kan de trygga 
konjunktursvängningen som är prognostiserad om två år. Värdet kommer då att hålla men har 
bolagen inte långa kontrakt och hälften av hyresgästernas kontrakt löper ut då har man 
problem. 

Carlsson nämner även att räntan och psykologi påverkar värderingen på fastigheten. Hon 
säger att många avvaktar för att se vad som händer i framtiden men det är ingenting som säger 
att konjunkturen kommer att dyka rakt ner. 

Carlsson menar att när det gäller henne som revisor handlar det väldigt mycket om att när 
man gör en bedömning och när man gör ett ställningstagande till någonting är det viktigt att 
man dokumenterar allt man gör. För att man senare kan visa vad man grundade sina beslut på 
och sen när det gått t.ex. ett kvartal och man ser tillbaka på hur man resonerade kommer man 
med all sannolikhet inte resonera på samma sätt för då finns det andra fakta som inte fanns 
tidigare. Men det viktiga är att man gör ett ställningstagande och att man verkligen har ett 
motiv om varför man gjorde som man gjorde. 
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Vad är din personliga åsikt om de nya reglerna? Tycker du att de fungerar eller hade du 
hellre sett att de gamla varit kvar? 

Carlsson tror att det kommer bli bra på sikt när man jobbat med det i några år när man lärt sig 
hur det fungerar på ett bra sätt. Hon tror även att det är en övergång hur man resonerar kring 
planerat och akut underhåll samt hur man hanterar det i sina räkenskaper. Hon säger också att 
när man gör ett planerat underhåll på sin fastighet skapar det faktiskt ett värde och då 
aktiverar man den i hanteringen. När man sen gör värderingen i bokslutet kommer det att 
återspegla det värdet man får och det kommer visa det arbete man lagt ner, alltså ökningen. 
Hon nämner även att man får vara lite försiktig när man lägger ökningen till resultatet. Det 
skall ses som underhåll och det har egentligen inget verkligt värde. 

Carlsson tror att om några år när IFRS har satt sig kommer det bli mer riktig redovisning fullt 
ut. Hon säger att nu är det lite mer blandat eftersom nu är det bara koncernen som redovisar 
enligt IFRS. Alla bolag under koncernen, där fastigheterna finns, redovisar fortfarande enligt 
bokföringsnämndens normer. Av den orsaken blir det mer blandad redovisning och på grund 
av det tror Carlsson att så mycket hamnar i värdeförändringen.  

Carlsson säger att eftersom IFRS är så pass nytt så tolkar bolagen reglerna olika. De får råd 
från sina revisorer och av andra personer som är kompetenta men det kommer alltid vara en 
tolkningsfråga. Hon jämför med redovisningsrådet där tolkning mer är inbyggt i regelverket 
medan det i IFRS är mer svart eller vitt. 

 

Hur hanterar ni problemet med synergieffekter? Om man köper ett helt bestånd eller 
om man bara köper enskilda fastigheter. 

Carlsson säger att fastigheterna skall värderas individuellt och absolut inte som en portfölj. 
Hon säger att man ibland kan få ett bättre pris om man säljer fler fastigheter men värderingen 
skall inte göra någon skillnad. Om du redan har en köpare som med största sannolikhet 
kommer att köpa fastigheten till ett visst pris så är det okej att värdera fastigheten till det 
värdet men då ska det finnas ett skriftligt avtal. 

 

Hur går arbetet till innan ni skriver under årsredovisningen? 

Carlsson säger att revisorerna har blivit mycket mer utsatta nu när man gått in i IFRS. Hon 
säger att första gången ett bolag redovisade enligt IFRS tog man hjälp av interna experter, 
som jobbar med IFRS -frågor på PWC, för att gå igenom den granskning som revisorerna 
gjort på bolaget. Det finns alltså någon form av riskhantering för att reda ut problem. Hon 
nämner att det är väldigt bra att ha någon som går igenom granskningen samtidigt som det 
kan vara jobbigt att någon internt ifrågasätter hennes arbete. Det är någon form av 
säkerhetsställning att IFRS har tillämpats på rätt sätt.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel binder vi samman vår referensram med resultatet från empirin. Vi tar även upp 
andra personers tankar och åsikter angående problemet. 

   

Värdering 

Enligt IAS 40 säger huvudregeln att värderingen skall ske genom ortprismetoden där en 
jämförelse med liknade fastigheter inom ett område görs för att bedöma värdet av fastigheten. 
Man kan även använda sig av alternativregeln som är en kassaflödesanalys av fastigheten.  

Hur går då värderingen till i praktiken? Enligt Petra Carlsson använder sig alla bolagen av 
alternativregeln, ortprismetoden är för komplicerad och bolagens ekonomiavdelningar är 
väldigt centraliserade. De har redan alla uppgifter de behöver till en kalkylvärdering sparade 
på huvudkontoren. Hon berättar att bolagen gör sina bedömningar själva utan extern värderare 
och IFRS rekommenderar bara att man skall använda sig av extern värderare det är inte 
tvingande. Bolagen anser att de kan sina fastigheter bäst själva. Petra ger inte några speciella 
råd till bolagen om hur värderingen skall gå till men har ofta synpunkter på hur modellen är 
uppbyggd.     

Hur kontrolleras värderingen av revisorn? Petra Carlsson säger att det framför allt är hur 
värderingsmodellen är uppbyggd som hon kontrollerar. Är de olika parametrarna rimliga? De 
använder sig även av experter inom revisionsbyrån som har större kunskaper inom området. 
De tittar på en mindre del av beståndet och jämför sedan den värderingen med bolagets om 
värderingen ligger inom samma intervall.     

Om värderingen stämmer skall det inte finnas några orealiserade värdeförändringar i 
redovisning. Förekommer dessa har fastigheten blivit för lågt värderad. Enligt Petra Carlson 
var fastighetsbolagen väldigt osäkra på de nya reglerna i början av införandet. Man avvaktade 
först på konkurrenterna och därefter gjorde man sin egen bedömning. Resultatet av detta var 
att bolagen blev försiktiga i sina värderingar. Och enligt reglerna skall det inte finnas några 
sådana marginaler. 

Konjunktursvängningar  

När man värderar till verkligt värde så kommer tillgångarna helt naturligt att öka i goda tider 
och minska i sämre. Att detta kan bli ett problem för fastighetsbolagen när konjunkturen faller 
är de flesta överens om. Däremot hur stort detta problem är råder det skilda åsikter om. 
Gunnar Ek från Aktiespararna säger i Balans 10/07 att han är rädd att det kan blir stora 
förluster i resultaträkningen och kraftigt minskat kapital. Detta leder till att bolagsledningarna 
kommer vädja till revisorerna att dessa inte skall urholka värdet. Vilket leder till att 
marknaden skulle ifrågasätta det sunda i bolaget. Han gör en jämförelse med IT-bubblan i 
början av 2000-talet. I samma artikel menar dock George Petterson, auktoriserad revisor, att 
bolagen är förberedda på att det kommer sämre tider och har därför byggt upp reservkapital 
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under de gångna åren för att bemöta detta problem.  Han säger vidare att ”det är revisorns 
uppgift att kvalitetssäkra finansiell information. Skulle en motiverad nedskrivning behöva 
göras så måste revisorn uppmärksamma detta i revisionsberättelsen”. 

Enligt Petra Carlsson vet man inte ännu vad som kommer att hända när det sker en 
konjunktursvängning eftersom IFRS reglerna ännu inte varit med om någon. Men hon tror att 
det kan bli problem om det inte blir de hyresförhållanden bolagen har prognostiserat i sina 
kalkyler. Men beräkningarna skall vara på lång basis så hon ser inte att det borde vara några 
problem. Men vidare så finns det två viktiga faktorer som ränta och psykologi med i 
bedömning och dessa går bara att gissa sig till vad de kommer att bli. 

Utdelningar 

Ett problem som kan uppkomma vid högkonjunktur är att bolagen känner att de har möjlighet 
att dela ut lite mer i aktieutdelningar. Finns det inte en risk att bolagen delar ut mer än de 
realiserade värdeförändringarna? Siffrorna kan vid en snabb titt se bättre ut än vad de i 
verkligheten kanske är. I teorin innebär verkligt värde att vid högkonjunktur skriver bolaget 
upp sina tillgångar och de får in pengar i beräkningarna som inte finns i verkligheten vad 
händer med dessa om de delas ut när det kommer en lågkonjunktur? 

George Petterson säger i Balans 07/10 ”Aktiebolagslagen ändrades nyligen så att styrelsen 
ska pröva och motivera sitt utdelningsförslag. Man måste bland annat ta hänsyn till 
företagets fortlevnad. Detta är en inbyggd spärr i systemet som innebär att en ansvarstagande 
styrelse tar hänsyn till konjunktur- och värdesvängningar” Men tillägger att visst kan den 
som inte tar sitt ansvar utnyttja detta. 

Petra Carlsson menar att hon personligen troligtvis inte skulle ha accepterat detta men hon har 
ännu inte stött på problemet. Däremot om detta skulle ske så säger man indirekt att värdet var 
fel. 

 

Ansvar 

Med de nya IFRS reglerna ställs det större krav på att värderingen av fastigheterna är korrekt 
utförda eftersom de nu får en så stor inverkan på redovisningen. Det man kan fråga sig är hur 
revisorn känner inför detta. Har deras ansvar ökat mot tidigare?  

Petra Carlsson anser att ansvaret ökat markant med de nya reglerna. Tidigare låg 
upplysningarna om marknadsvärdet i noterna men de låg inte i bokföringen och påverkade 
inte siffrorna på något sätt. När hon numera kontrollerar bokföringen tar hon hjälp av interna 
experter inom IFRS för att få sina uppgifter bekräftade. Petra dokumenterar också noggrant 
allt hon gör för att senare kunna gå tillbaka och visa vad hon grundade sina beslut på. 
Eftersom marknaden ett kvartal senare kan se helt annorlunda ut. 
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Reglerna bra eller dåliga? 

Hur har då de nya IFRS reglerna tagits emot av marknadens aktörer?  

Gunnar Ek på Aktiespararna säger i Balans 10/07 att man hellre skulle ha haft kvar de gamla 
reglerna med anskaffningsvärde minus gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Han tror att 
det kommer att bli drastiska svängningar med de nya reglerna. Han tycker även att det är för 
dåligt beskrivet i årsredovisningen hur värderingen är gjord och vad kalkylerna grundar sig 
på. Han tror att folk som inte är insatta kommer att få svårt att tolka redovisningen. När det 
sker stora svängningar i företag kommer de tro att detta visar på grundläggande problem i 
bolaget. Han har bl.a. stött på journalister som sagt ”Titta! Ni har ju förlorat 135 miljoner” 
när detta kan vara helt naturligt. Han tycker däremot reglerna är bra i ett internationellt 
perspektiv men problemet med värderingen till verkligt värde måste rättas till. 

I samma artikel (Balans 10/07) ställer sig revisorn George Pettersson väldigt positiv till de 
nya reglerna som han tycker har öppnat den internationella marknaden. Han menar att nu när 
antaganden och parametrar som ligger till grund för verkligt värde måste redovisas i 
årsredovisningen har det blivit ”svårare för bolagen att blunda och ducka”. Bolagen kan nu 
även jämföras internationellt. Han säger även ”Med IFRS blir det äpplen med äpplen – inte 
päron eller något annat! 

Petra Carlsson tror att de nya reglerna är bra på sikt när de blivit inarbetade. Hon tror att under 
en övergångsperiod kommer man behöva diskutera om hur bl.a. planerat underhåll och akut 
underhåll skall redovisas. Hon berättar att bolagen fortfarande tolkar reglerna olika. De får råd 
från sina revisorer och andra experter på området men det kommer ändå vara en 
tolkningsfråga hur de skall göra. Ett annat problem är att nu gäller bara reglerna koncernen i 
stort men inte dotterbolagen under den. Dotterbolagen följer fortfarande bokföringsnämndens 
normer detta kan vara orsaken till att så mycket hamnar i värdeförändringen pga. den 
blandade redovisningen. Men allt detta kommer att lösa sig när reglerna gäller fullt ut om 
några år. 

Annars har mottagande av de reglerna varit bra. På aktiemarknaden kan man nu jämföra de 
svenska fastighetsbolagen med andra i världen för att se om sin bedömning stämmer, vilket 
investerarna ser som väldigt positivt. Kreditgivarna ser positivt på att värderingen av 
fastigheterna nu blir en viktigare del av redovisningen.              
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser med utgångspunkt från vår analys. Vi avser även 
att besvara våra frågeställningar samt att uppnå uppsatsens syfte.  

 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur de nya reglerna enligt IFRS har påverkat 
revisorns arbete och hur denne ser på bolagens redovisning efter införandet.  

Med de nya reglerna kom en stor förändring av redovisningen för förvaltningsbolagen. 
Marknadsvärderingen av fastigheterna som tidigare var undanskuffade i noterna blev nu en 
viktig det av balans och -resultatredovisningen.  

Införandet har enligt oss varit positivt. Förvaltningsbolags största tillgångar ligger i värdet av 
fastigheterna och därför är det naturligt att dessa är marknadsvärderade. Att värdet på 
fastigheterna nu kommer svänga i de olika konjunkturscyklerna är naturligt i en 
marknadsekonomi. Man kan inte som Gunnar Ek på Aktiespararna vill anpassa redovisningen 
efter vilken konjunktur som gäller för tillfället. Han vill inte ha en rättvisande bild av bolagen 
utan han tycker att förtroende går före sanning. Med det nya sättet att se på redovisning 
kommer det att bli lättare för en utomstående investerare att bedöma bolagens värde.  

Som vi uppfattat det är revisorerna överlag positiva till reglerna. Att det tar några år med 
osäkerhet hur reglerna skall tolkas är en naturlig del av processen. 

Men med de nya reglerna följer ett stort ansvar speciellt för revisorn. Detta eftersom värdering 
till verkligt värde bygger mycket på subjektiva bedömningar, vilket kan ge utrymme för 
finjusteringar av det verkliga värdet på fastigheterna. Att bolagen gör fastighetsvärderingarna 
själva ökar riskerna för detta skall ske. Däremot är der kanske befogat att de gör värderingen 
själva när det är dem som har bäst koll på sina egna tillgångar. Men det är en komplex uppgift 
att hitta rätt värde på fastigheterna och därför svårt att hitta eventuella fel i värderingarna utan 
experthjälp för revisorn.  

Reglerna har ännu inte varit med om någon konjunkturnedgång och det är först då vi kan se 
effekterna av dem, då gäller det för revisorn att se till att företagen verkligen efterföljer 
reglerna när värdena på fastigheterna kanske går ner mer en önskvärt. Vi tror också som Petra 
Carlsson att reglerna fyller sin funktion fullt ut när även dotterbolagen måste redovisa enligt 
verkligt värde.  
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