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Sammanfattning 
 
IAS 41 är en värderingsstandard för Jord- och skogsbrukstillgångar. Detta innebär att alla jord- 
och skogsbrukstillgångar ska redovisas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. IAS 41 har 
funnits sedan tidigare men sedan IASC blev IASB så har den reviderats. Den har både fått visst 
nytt innehåll samt en del av det gamla har behållits. Den största förändringen är dock att 
tillgången ska värderas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde. 
 
Vi har i denna uppsats valt att titta på hur aktiva inom branschen har sett på IAS 41 innan, 
under och efter förändringen i standarden. Detta har vi valt att göra genom att granska artiklar 
skrivna av branschaktiva för att få en bild av deras tankar. Vi har sedan sammanfört deras 
tankar med teori kring regeln för att se på vilket sätt regeln faller ut i företagen.  
 
Skogstillgångar har tidigare redovisats enligt anskaffningsvärdet men ska nu redovisas till 
verkligt värde. Detta påverkar skogsbolagens redovisade egna kapital då det kan ses en ökning.  
Skogsbolagens ökade redovisade egna kapital är dock inte bara något positivt. Det finns många 
meningar om detta och de går oftast isär. Många är de författare som har haft åsikter om IAS 
41 både innan, under och efter dess införande. Vi har i denna uppsats försökt att sammanställa 
några intressanta synpunkter på IAS 41 och se hur standarden påverkar enskilda bolag. 
 
Ett tydligt problem vi värdering av skog är att det kan vara mycket svårt att värdera skog till 
verkligt värde då den har en så lång tillväxtperiod. Vid jämförelse med jordbruk som regleras i 
samma standard så skördas den varje år och det har ett verkligt värde i form av 
försäljningsvärdet varje år. Vad gäller skogen så dröjer det cirka 80 år innan skogen är klar för 
avverkning och först då kan dess verkliga värde urskiljas. 
 
Det bör också påpekas att det inte längre finns så många noterade skogsbolag. Det kan ses en 
trend i att skogsbolagen väljer att sälja sin skog till intressebolag som kan redovisa enligt de 
gamla principerna för att eventuellt komma undan att redovisa enligt den nya standarden. 
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Förkortningar 
 
IAS  -  International Accounting Standard 
IFRS  - International Financial Reporting Standard 
IASB -   International Accounting Standard Board 
IASC  - International Accounting Standard Committee  
RR  - Redovisningsrådet  
IFRIC  - International Financial Reporting Interpretations Committee 
ÅRL  - Årsredovisningslagen 
CERS  - Commission of European Securities Regulators 
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1 Inledning

I det här avsnittet lägger vi grunden till vår uppsats, vad gäller bakgrund, problem och syftet.  

 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige finns det 23 miljoner hektar skogsmark. Detta utgör mer än halva Sveriges landareal, 
eller mer skogsmark än Storbritannien, Spanien och Grekland har tillsammans. (www.gp.se) 
 
För Sverige är skogsindustrin en mycket betydelsefull näringsgren med 72 000 anställda. 
Handel med produkter från denna industri utgör cirka 12 procent av den totala varuexporten 
från Sverige. Under de senare åren har det skett en förändring av vad som exporteras. Exporten 
har gått från enkla trävaror till pappersmassa, pappersprodukter och mer byggrelaterade 
produkter. (www.skogsindustrierna.se) 
 
Skogstillgångar har tidigare redovisats till anskaffningsvärde enligt Redovisningsrådets 
rekommendation (RR) 12 materiella anläggningstillgångar. Den 1 januari 2005 skedde en 
förändring för de skogsförvaltande bolag som tillämpar IFRS. Skogstillgångar redovisas då 
enligt IAS 41 jord- och skogsprodukter, vilket innebär att växande skog ska värderas till 
verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. (Internationell redovisningsstandard I Sverige 
IFRS/IAS 2006) 
 
Noterade svenska koncerner ska från och med 1 januari, 2005 tillämpa IFRS och IAS i den 
form som de har antagits av EG- kommissionen. IFRS är ett vedertaget begrepp för det samlade 
regelverket som IASB publicerat inklusive IAS- och IFRS- standarder. Syftet med den 
internationella redovisningsstandarden är att den ska garantera gemenskapen en väl fungerande 
kapitalmarknad genom jämförbar och öppen redovisning. (www.skatteverket.se)  
 
IASC grundades i juni 1973 och var verksamma till april 2001 då IASB bildades istället. IASC 
har sedan de grundades gett ut IAS- standarder. När IASB bildades så ersattes en del IAS med 
IFRS, andra IAS ändrades men behöll sitt namn, men alla är en del av det samlade regelverk 
som IASB ger ut. (www.iasb.org) 
 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
 
Att titta på hur IAS 41 har påverkat företag är något som vi fann problematiskt. Vi fann snabbt 
att de flesta skogsbolagen sålt ut sin skog till intressebolag. Onoterade intressebolag behöver 
inte tillämpa IAS 41 utan kan värdera till anskaffningsvärdet. Då det inte fanns så många 
noterade bolag som fortfarande ägde sin skog fanns inte möjligheten att göra någon form av 
generalisering. Vi fick istället utgå från artiklar skrivna av branschaktiva för att göra en 
bedömning av IAS 41s värde för företagen.  
 
Vi har då valt att titta på följande frågeställningar utifrån de artiklar vi granskat: 
 
 

• Hur har IAS 41 tagits emot av aktiva inom branschen? 
• Vilka förändringar har skett av hur bolagen värderar sin skog med IAS 41? 

5 



• Kan några effekter urskiljas i redovisningen med IAS 41?  
 

1.3 Syfte 
 
Avsikten med vår uppsats är att genom att granska branschaktivas tankar i olika artiklar få en 
uppfattning om hur den nya standarden IAS 41 har påverkat bolagens redovisning. Avsikten 
var även att få en bild av hur yrkesverksamma inom detta område ställde sig till IAS 41  

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inte jämföra olika skogsbolag, och deras redovisade egna kapital, på grund av att 
det inte finns så många noterade skogsbolag så att det räcker till att göra någon form av 
generalisering. Då vi inte valt att jämföra olika skogsbolag och deras förändring av det 
redovisade kapitalet vid införandet av IAS 41 har heller inga intervjuer gjorts. Detta på grund 
av som tidigare nämnts att någon tydlig generalisering inte skulle gå att få till stånd på grund av 
för få noterade skogsbolag. Vi förtydligar dock IAS 41s påverkan på ett enskilt skogsbolag som 
i detta fall är holmen för att påvisa förändringen av införandet. 
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2 Metod 

Här belyser vi de metoder vi använt oss av i vår uppsats samt bakgrunden till dessa teorier. 

 

2.1 Hermeneutik och positivism 
 
I vår uppsats har vi använt oss av två egentliga motsatser nämligen hermeneutik och 
positivism. Positivismen står för fakta så som lagar och regler medan hermeneutiken står för 
vår tolkning av olika texter. Positivismen utgår från det generella medan hermeneutiken har sin 
tyngdpunkt i det unika och säregna. De skiljer sig även åt vad gäller undersökningsmetoder då 
positivismen använder sig utav bland annat deduktiv datainsamling och vill ha distans till sin 
forskning. Hermeneutiken använder sig istället av induktiv datainsamling och kräver närhet till 
sin forskning. (Jacobsen, 2002) 
 
Hermeneutik är en kvantitativ forskningsansats där tolkning av texter, intervjumaterial och 
fältanteckningar är centralt. Man svarar på frågor som ”vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det?” eller ”vad betyder det?” Hermeneutik är en förståelseinriktad 
forskningsansats som bygger på tolkning. Inom hermeneutiken försöker vi inte finna den 
absoluta sanningen, eftersom sådana inte finns enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. 
Istället försöker vi att hitta nya och mer skapande sätt att förstå händelser som kan vara svåra 
att hantera i vår vardag. (Jacobsen, 2002) Detta gör vi genom att granska artiklar skrivna av 
författare aktiva inom branschen för att försöka utläsa deras tankar och åsikter om IAS 41. 
 
Positivism är en benämning på olika filosofiska riktningar som strävar efter att grunda 
tänkandet på ”fakta”, dvs. kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Det som inte kan vägas 
eller mätas betraktas som mindre intressant och det finns en benägenhet att se verkligheten som 
linjär. Enligt Alan Bryman står positivismen för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder då den sociala verksamheten 
studeras. Han menar att det finns fem stycken ståndpunkter inom positivismen, dessa är att 
endast företeelser som kan bekräftas av våra sinnen är kunskap, syftet med teorin är att 
generera hypoteser som kan prövas, kunskap uppnås genom att samla in fakta, vetenskapen kan 
och ska vara objektiv och det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa 
påståenden. (Bryman, 2002) Vår utgångspunkt i positivismen är att granska standarden IAS 41 
för att se vad den står för. Vi ställer sedan positivismen och hermeneutiken mot varandra för att 
försöka få en uppfattning om hur väl IAS 41 faller ut i företagen och bland branschaktiva. 

 

2.2 Kvalitativ analys 
 
Kvantitativ och kvalitativ analys är metoder att samla in empiri och de lämpar sig i olika 
sammanhang. Kvalitativ metod bygger på olika former av datainsamling, dessa är primärdata 
och sekundärdata. De viktigaste primärdata är observationer, öppna individuella intervjuer och 
gruppintervjuer. Sekundärdata kan jämställas med källgranskning. (Jacobsen, 2002) Vi har valt 
att använda oss av den kvalitativa metoden då den lämpade sig bäst i vårt sammanhang. Inom 
den kvalitativa metoden har vi sedan valt att använda oss av sekundärdata som i vårt fall är de 
böcker vi funnit vår teori i samt de artiklar som ligger till grund för vår empiridel. 
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2.3 Deduktiv och induktiv datainsamling 
 
Deduktiv datainsamling går ut på att undersökningen går från teori till empiri, vilket innebär att 
man först har vissa förväntningar och sedan går man ut och ser om verkligheten ser ut som ens 
förväntningar. En nackdel med detta kan vara att man blir begränsad i sitt informationssökande. 
Vid induktiv datainsamling så går man från empiri till teori, vilket innebär att man helt utan 
förväntningar samlar in relevant information som man sedan systematiserar. Detta skulle leda 
till att genom att inte ha några förutfattade meningar och förväntningar skulle data fås in som 
felfritt skildrade verkligheten i ett givet sammanhang och utifrån detta utvecklades sedan 
teorier. (Artsberg, 2003) 
 
Deduktiv och induktiv teori är ett sätt att styra empiriska undersökningar. Alan Bryman menar 
att i den deduktiva teorin ingår ett visst mått av induktiv teori och i den induktiva teorin ingår 
ett visst mått av deduktiv teori. Då hela genomförandet av respektive teori har gjorts kommer 
man till en punkt då hypotesen eller frågeställningen ska bekräftas eller förkastas. Det görs då 
en omformulering av teorin vilket medför att den deduktiva teorin kommer in i den induktiva 
teorin och vice versa. (Bryman, 2002) Detta är något som tydligt speglar vår uppsats i och med 
att vi använder oss av både positivism och hermeneutik. Som tidigare nämnts så använder sig 
hermeneutiken av den induktiva teorin medan positivismen använder sig av den deduktiva 
teorin. I vårt fall började vår uppsats i den deduktiva teorin genom att vi hade an teori om att 
IAS 41 påverkade företagens redovisade egna kapital. Vi ville sedan titta i företag om vår teori 
stämde. Då vi snabbt fann att vår teori inte var genomförbar på grund av att företagen sålt ut sin 
skog utgick vi istället från empiri, alltså artiklar skrivna av branschaktiva om IAS 41, till en ny 
teori om IAS 41 egentliga existens och hur den faller ut.   
 

2.4 Distans och närhet 

Med distans till sin granskning menas att det är viktigt att minimera, helst eliminera sin effekt 
på det som studeras. Det är viktigt att studera en objektiv verklighet som inte får färgas av ens 
egna åsikter. Närhet är en motsats till distans. Vissa menar att det aldrig går att bli fri från 
forskningseffekter, alltså att vi som granskar påverkar resultatet, det finns alltid en relation 
mellan den som granska och granskningsobjektet. (Jacobsen, 2002)  

Då vi har granskat böcker och artiklar för denna uppsats så har vi försökt att hålla en distans till 
det vi granskat. I vårt falla har det nog underlättat att vi utgått från sekundärdata då det inte 
innebär någon direktkontakt med författare och företag. Naturligtvis finns det ändå genom vårt 
engagemang för ämnet vissa åsikter och tankar som kan påverka vår granskning av materialet.   

 

2.5 Vårt tillvägagångssätt 
 
I detta arbete har vi utgått från den nya standarden som har införts, IAS 41. Vi har med 
utgångspunkt från dess innebörd satt denna i förhållande till vad aktiva inom branschen har 
sagt innan genomförandet, under genomförandet och efter genomförandet. Detta har vi gjort 
genom att läsa artiklar skrivna av branschaktiva. Deras synpunkter har sedan satts i relation till 
standarden, IAS 41, för att bilda oss en uppfattning om branschens synpunkter på den nya 
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standarden. Vi har alltså i vår uppsats använt oss av sekundär data, vilket innebär att vi har 
granska redan skrivna böcker och artiklar för att skaffa oss en bild av hur verkligheten ser ut. I 
vårt arbete, med vårt syfte och vår problemformulering, så lämpade det sig bäst att använda 
sekundärdata. Sekundärdata i vårt fall innebar böcker samt de artiklar som tas upp i vår 
empiridel, med stöd av Holmens årsredovisning.  
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3 Referensram 

Vi har här gjort en teoretisk bakgrund utifrån sekundärdata för att få en tydlig förståelse för 
vad IAS 41 innebär.  

 

3.1 Vad är IAS 41? 
 
Standarden IAS 41 fastställdes i december 2000 av IASCs styrelse och den gäller för 
finansiella rapporter avseende perioder som börjar den 1 januari 2003 eller senare. 
(Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
IAS 41 uppger olika principer för redovisning som inte behandlas i andra IAS, t.ex. utformning 
av finansiella rapporter och upplysningar rörande jord- och skogsbruksverksamhet.  Jord- och 
skogsbruksverksamhet innebär ett företags biologiska omvandling av levande djur eller växter 
för försäljning. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) IAS 41 
beskriver hur biologiska tillgångar skall redovisas och värderas under växtperioden, vid 
nedbrytning, vid produktion och vid avel för jord- och skogsbruksprodukter men även vid 
skörd. IAS 41 kräver att värdering sker till verkligt värde efter avdrag för uppskattade 
försäljningskostnader från det att de biologiska tillgångarna redovisas första gången fram tills 
dessa att de skördas, dock inte när det verkliga värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
när tillgångarna redovisas för första gången. (www.iasplus.com) 
 
I IAS 41 finns inga nya principer för mark som är hänförlig till jord- och 
skogsbruksverksamhet. Företagen använder istället IAS 16 eller IAS 40 beroende på vilken 
standard som är lämplig. IAS 16 säger att mark ska värderas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade nedskrivningar eller till ett omvärderat belopp. IAS 40 säger däremot att 
mark som är förvaltningsfastighet värderas till verkligt värde eller anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Sen när det gäller biologiska tillgångar som är fysiskt 
knutna till mark t.ex. träd i en plantering skall dessa värderas separat från marken till verkligt 
värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. (Internationell redovisningsstandard I 
Sverige IFRS/IAS 2006)    
 

3.2 Definition 
 
I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan: 
 
”– Jord- och skogsbruksverksamhet består av ett företags biologiska omvandling av 
biologiska tillgångar för försäljning, till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya 
biologiska tillgångar. 
– Jord- och skogsbruksprodukter är de skördade produkterna av företagets biologiska 
tillgångar. 
– En biologisk tillgång är ett levande djur eller växt. 
– Biologisk omvandling omfattar växt, nedbrytning, produktion och avel som medför 
kvalitativa eller kvantitativa förändringar av en biologisk tillgång. 
– En grupp av biologiska tillgångar är en grupp med likartade levande djur eller växter. 
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– Skörd är avskiljandet av jord- och skogsbruksprodukter från en biologisk tillgång eller 
avslutandet av en biologisk tillgångs liv”. 
 
(Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
Jord- och skogsbruksverksamhet består av ett företags biologiska omvandling av biologiska 
tillgångar för försäljning, till jord- och skogbruksprodukter eller kan även vara till nya 
biologiska tillgångar. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
Det finns skillnader i jord- och skogsbruksverksamheter som till exempel djuruppfödning, 
skogsbruk, odling av ett- eller fleråriga växter, blomsterodling och fruktträdsgårdar. Dessa 
verksamheter har även ett antal gemensamma drag som exempelvis förmågan att förändras, 
djur och växter som lever kan genomgå en biologisk förvandling. (Internationell 
redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006)  
 

3.3 När är det en biologisk tillgång? 
 
Enligt IAS 41 skall ett företag redovisa en biologisk tillgång eller jord- och skogsprodukt när: 
 

• företaget har kontroll över tillgången som följd av inträffade händelser, 
• det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 

kommer att komma företagets fördel  
• tillgångens verkliga värde eller anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
(Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 

 

3.4 Hur ska tillgångarna värderas? 
 
När jord- och skogsbruksprodukter skördas från ett företags biologiska tillgångar skall de 
värderas till verkligt värde vid skördetidpunkten då efter avdrag för uppskattade 
försäljningskostnader. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006)  
 
Om en biologisk tillgångs verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det vill säga 
när marknadspriser eller värden inte finns tillgängliga och andra uppskattningar av det verkliga 
värdet är uppenbart otillförlitligt. Skall den biologiska tillgången värderas till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för alla ackumulerade avskrivningar och alla ackumulerade 
nedskrivningar. När sedan det verkliga värdet för en sådan tillgång kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt skall ett annat företag värdera den till verkligt värde efter avdrag för 
uppskattade försäljningskostnader. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 
2006) 

 

3.5 Övergångsbestämmelser 
 
IAS 41 innehåller inga särskilda övergångsbestämmelser mellan den gamla och den nya 
standarden. När den nya standarden ska börja tillämpas, redovisas detta i enlighet med IAS 8, 
redovisningsprinciper. Syftet med denna standard är att ange principer för redovisning av 
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utformning av finansiella rapporter för och upplysningar angående jord- och 
skogsbruksverksamhet. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 

3.6 Redovisning och värdering  
 
Ett företag ska redovisa en biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukter enligt 
allmänna kriterier för vad som är en tillgång. Dessa är att företaget ska ha kontroll över 
tillgången som en följd av den inträffade händelsen, att tillgången sannolikt kommer att ge 
framtida ekonomiska fördelar och att tillgångens verkliga värde eller anskaffningsvärde kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
En biologisk tillgång som redovisas för första gången och sedan vid varje balansdag ska 
värderas till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader, med undantag då 
det verkliga värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Jord- och skogsbruksprodukter som 
skördats från ett företags biologiska tillgångar ska värderas till verkligt värde vid 
skördetidpunkten, efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Detta värde är det samma 
som anskaffningsvärdet när IAS 2, eller annan tillämplig IAS tillämpas. (Internationell 
redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
IAS 41 skall tillämpas på jord- och skogsbruksprodukter, som är den skördade produkten av 
företagets biologiska tillgångar, endast vid skördetidpunkten. Därefter tillämpas IAS 2 
Varulager, eller annan tillämplig IAS. Följaktligen behandlar denna standard inte förädlingen 
av jord- och skogsbruksprodukter efter skörd, exempelvis en vinodlares förädling av 
egenproducerade vindruvor till vin. Även om en sådan förädling kan ses som en logisk och 
naturlig del av jord- och skogsbruksverksamheten och verksamheten har vissa likheter med 
biologisk omvandling, ingår inte sådana förädlingar i denna standards definition av jord- och 
skogsbruksverksamhet. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
I försäljningskostnader ingår arvoden till mäklare, handledare, avgifter till myndigheter och 
börser samt stämpelskatter och -avgifter. I försäljningskostnader ingår inte transportkostnader 
och andra kostnader som krävs för att föra tillgångar till en marknad. (Internationell 
redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 

3.7 Beräkning av det verkliga värdet 
 
Då verkligt värde för en biologisk tillgång eller jord- och skogsprodukter ska beräknas, 
grupperas de ofta efter viktiga egenskaper som exempelvis ålder eller kvalitet. Dessa 
egenskaper motsvarar de egenskaper som bestämmer priset på marknaden. Företag med 
biologiska tillgångar eller jord- och skogsbrukprodukter ingår ofta avtal om att sälja sina 
tillgångar vid ett senare tillfälle. Dessa avtalade priser är inte nödvändigtvis relevanta vid 
beräkningen av verkligt värde eftersom det verkliga värdet ska återspegla den aktuella 
marknaden där en villig köpare och säljare genomför en transaktion. (Internationell 
redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
Vid beräkningen av tillgången får företaget inte inkludera finansiering av tillgången, 
beskattning eller återställning av biologiska tillgångar efter skörd, alltså kostnaden för 
nyplantering av träd efter avverkning. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 
2006)  
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Om det finns en aktiv marknad för en biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukter, 
utgör det noterade priset på den marknaden den bästa grunden för beräkningen av tillgångens 
verkliga värde. Om det inte finns någon aktiv marknad har företagen tre alternativ att välja 
mellan då de beräknar det verkliga värdet. Det första är att använda sig av det senaste 
marknadspriset, under förutsättning att det inte skett något väsentlig förändring av ekonomiska 
omständigheter mellan transaktionstillfället och balans dagen. Det andra alternativet är att se 
till marknadspriset för liknande tillgångar med justeringar som återspeglar skillnader. Det 
tredje alternativet är att använda sig av ett jämförelseindex för sektorer såsom fruktodling 
uttryckt per kartong, ton per hektar och värdet för boskap uttryckt per kilogram kött. Dessa 
informationskällor, för att beräkna verkligt värde, kan dock leda till skilda bedömningar av det 
verkliga värdet för en biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukter. Om 
bedömningarna skiljer sig mycket åt ska företaget göra en analys av orsakerna till skillnaderna 
för att på så sätt komma fram till den mest tillförlitliga uppskattningen av det verkliga värdet. 
(Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
I vissa fall saknas marknadspriser eller andra värden för biologiska tillgångar i dess aktuella 
skick. I dessa fall använder företaget nuvärdet av förväntade nettobetalningar från tillgången, 
diskonterade med en aktuell marknadsbestämd räntesats före skatt för att fastställa det verkliga 
värdet. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
När en köpare som är oberoende, kunnig och intresserad och säljaren har enats om ett 
transaktionspris tar de hänsyn till möjligheten att framtida kassaflöden är osäkra. Det verkliga 
värdet återspeglar denna osäkerhet. Företagen räknar in risken för att framtida kassaflöden kan 
variera i antingen de förväntade kassaflödena, i diskonteringsräntan eller i en kombination av 
dem. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 

3.8 Biologiska tillgångar knutna till mark 
 
Biologiska tillgångar är oftast knutna till mark. Det finns inte nödvändigtvis en separat 
marknad för biologiska tillgångar som är knutna till mark. Det kan dock finnas en aktiv 
marknad för de kombinerade tillgångarna, det vill säga för de biologiska tillgångarna, mark och 
markförbättringar tillsammans. Ett företag kan använda information avseende de kombinerade 
tillgångarna för att bestämma de biologiska tillgångarnas verkliga värde. Detta görs då genom 
att det verkliga värdet för mark och markförbättringar dras från det verkliga värdet för de 
kombinerade tillgångarna för att därmed komma fram till de biologiska tillgångarnas verkliga 
värde. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 

3.9 Vinst eller förlust 
 
En vinst eller en förlust som uppkommer när en biologisk tillgång redovisas till verkligt värde 
för första gången, efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader och vid ändring av en 
biologisk tillgångs verkliga värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader, ska ingå i 
resultatet för den period i vilken den uppkommer. (Internationell redovisningsstandard I 
Sverige IFRS/IAS 2006) 
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3.10 Om verkligt värde inte kan fastställas 
 
Om en biologisk tillgång, första gången den redovisas, inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
ska den värderas till anskaffningsvärdet efter avdrag för alla ackumulerade avskrivningar och 
alla ackumulerade nedskrivningar. Då en tillgång inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
innebär det att marknadspris eller marknadsvärden inte finns tillgängliga och att en 
uppskattning av det verkliga värdet är uppenbart otillförlitligt. När företaget fastställer 
anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar, beaktas 
IAS 2 Varulager, IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 36 Nedskrivningar. 
(Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
Då verkligt värde, vid ett senare tillfälle, kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt ska företaget 
värdera tillgången till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. När ett 
företag har kunnat uppskatta ett tillförlitligt verkligt värde kan företaget inte värdera till något 
annat, utan tillgången fortsätter att värderas till verkligt värde tills den avyttras. (Internationell 
redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 
Företag ska alltid värdera jord- och skogsbruksprodukter vid skördetidpunkten till verkligt 
värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Denna standard utgår från att det 
verkliga värdet för jord- och skogsbruksprodukter vid skördetid alltid kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) 
 

3.11 God redovisningssed 
 
Enligt 4 kap 2 § i bokföringslagen (SFS 1 999:1 078) ska bokföringsskyldigheten fullgöras på 
ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 2 kap 2 § i årsredovisningslagen 
(SFS 1 995:1 554) ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed. (Sveriges lagar, 2006) 
 
Innebörden av god redovisningssed är under alla förhållanden att en väletablerad praxis på 
redovisningsområdet åberopas. Vanligast är att referera till vad som sägs i förarbetena till den 
nuvarande bokföringslagen. God redovisningssed är en faktiskt förkommande praxis hos en 
kvantitativ krets av bokföringsskyldiga. (www.ejnar.se) 
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4 Empiri

I vår empiridel gör vi först en kort presentation av Holmen och Stora Enso som sedan finns 
omdiskuterade i de artiklar som till största del ligger till grund för vår empiridel. Vi förtydligar 
även IAS 41s inverkan på företagen genom Holmen som företag och dess redovisning.  Det kan 
här förekomma källor som inte tidigare behandlats.  

 

4.1 Holmen och Stora Enso 
 
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. 
Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar. Nettoomsättningen uppgick under 2005 till 
cirka 16,3 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 4 900 stycken. Holmen är ett publikt 
bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap. (www.holmen.com) Koncernen 
har fem affärsområden och har affärsansvaret för hela verksamheten. Verksamheten består av 
Holmen Paper (tryckpapper), Iggesund Paperboard (kartong) och Iggesund Timber (trävaror). 
Holmen Skog säljer även virke till andra skogsindustrier. Holmen Paper och Iggesund 
Paperboard svarar tillsammans för cirka 80 % av koncernens nettoomsättning. 
(www.holmen.com) 
 
Stora Enso Skog består av tre regioner. Dessa enheter är Fiber, Timmer och transport samt en 
central stab. Sedan 2004 äger företaget Bergvik Skog den skogsmark som Stora Enso tidigare 
ägde i Sverige. Stora Enso Skogs regioner har till uppgift att sköta Bergvik Skogs innehav och 
köpa virke från lokala skogsägare. Stora Enso hade 2005 en omsättning på cirka 13,2 miljarder 
euro och koncernen har cirka 46000 anställda i mer än 40 stycken olika länder. Stora Ensos 
aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. (www.stoaenso.com)   
 

4.2 Tankar innan övergången 
 
År 2001 gav IASC ut sin sista rekommendation som behandlar redovisning för jord- och 
skogsbruk, detta uppmärksammar Rolf Rundfelt. (Balans nr 3, 2001)  
 
Författaren menar att något som måste framstå som märkligt för de som ska tillämpa den här 
rekommendationen är att kravet på redovisning till verkligt värde endast gäller fram till 
tidpunkten för skörd, slakt eller avverkning. Därefter övergår den biologiska tillgången till att 
bli varulager som ska värderas till anskaffningsvärde, dvs. verkligt värde vid skördetidpunkten. 
Författaren menar att det märkliga är att det normalt är först vid skörd som det finns en 
marknad.  Författaren anser och tror sig förutse att lagerrekommendationen så småningom 
kommer att skrivas om för att möjliggöra att också lagertillgångar värderas till verkligt värde i 
vissa fall. (Balans nr 3, 2001) 
 
För svenskt vidkommande menar författaren att rekommendationen i första hand är av intresse 
för skogsföretagen. Författaren ser med spänning fram emot att följa företag som Stora Enso 
som anger att de följer IAS- rekommendationerna. Han menar att det blir intressant att se om 
företagen anser det möjligt att göra en sådan värdering av skogsinnehav som 
rekommendationen föreskriver, eller om de anser att osäkerheten är så stor att ett verkligt värde 
inte kan fastställas.(Balans nr 3, 2001) 
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Rolf Rundfelt diskuterar även i en artikel i balans nr1 2004 att IAS 41 föreskriver bland annat 
att skogsföretag skall värdera sitt skogsinnehav till verkligt värde. IFRIC beslutade uppmana 
IASB att ge ut en tolkning enligt vilken det verkliga värdet, i avsaknad av en aktiv marknad, 
skall baseras på nuvärdet av de betalningar som förväntas fram till avverkningen. Författaren 
menar att detta knappast är ett besked som skogsföretagen kommer att uppskatta. De svenska 
skogsföretagen har länge beräknat ett verkligt värde vilket av vissa redovisats som 
tilläggsinformation i årsredovisningen. Vad man då utgått ifrån är vinsten på 
skogsavverkningen under de senaste åren. Värdet av skogen har sedan beräknats genom att den 
genomsnittliga vinsten diskonterats med en realränta. För stora skogsinnehav där tillväxt och 
avverkning balanserar, borde den här modellen ge ett rimligt värde. Under alla förhållanden 
blir värderingen mycket mer robust än den som följer av en uppskattning av framtida priser och 
avverkningskostnader 50-100 år framåt i tiden, menar författaren.(Balans nr1, 2004) 
 
Från och med 2005 öppnas dörren för marknadsvärdering av vissa tillgångar genom 
tillämpning av IFRS. Hur bl.a. detta påverkar god redovisningssed beskriver Jan Buisman och 
Eva Töring i denna artikel. (Balans nr 3, 2004) 
 
Författarna menar att det kommer att ske stora förändringar av den goda redovisningsseden 
från och med 2005. Hur dessa förändringar kommer att se ut är ännu inte klart men författarna 
till denna artikel menar att de kan ana hur det kommer att bli. (Balans nr 3, 2004) 
 
Den så kallade IAS- utredningen kom under 2003 med ett förslag till svensk anpassning av de 
valmöjligheter som fanns i EG-förordningen. IAS- utredningens förslag till valmöjligheter 
inom ramen för ÅRL är följande: 
 
”1) Noterade koncerner ska enligt EG-förordningen tillämpa IFRS direkt och är därmed 
undantagna från att tillämpa större delen av 7 kap ÅRL. 
2) Icke- noterade koncerner får tillämpa IFRS direkt och omfattas då av samma undantag som 
koncernerna i 1) 
3) Icke- noterade företag får tillämpa IFRS direkt och är då undantagna från framför allt 3:e 
och 4:e kapitlen i ÅRL. 
4) Icke- noterade företag och koncerner som inte är tvingade eller inte väljer att tillämpa IFRS 
tillämpar ÅRL. Inom ramen för ÅRL finns möjlighet att antingen använda det regelverk som 
finns idag med tyngdpunkt på historiska anskaffningsvärden eller att marknadsvärdera vissa 
tillgångar i och med den utvidgning av ÅRL som föreslås (utöver värderingen av finansiella 
instrument som träder ikraft 2004). Marknadsvärderingen kan väljas för en eller flera 
tillgångsslag.” (Balans nr 3, 2004) 
 
IAS- utredningen föreslår att Redovisningsrådet ska försvinna som normgivare men författaren 
menar att som det ser ut i februari 2004 så finns det ingen anledning att tro att alla rådets 
rekommendationer kommer att upphävas till januari 2005. Författare anser att dessa råd 
troligtvis kommer att finnas kvar till dess att bokföringsnämnden gett ut motsvarande normer. 
Författaren påpekar att ett icke- noterat företag som idag tillämpar Rådets regelverk i 
årsredovisningen/koncernredovisningen bör tills vidare kunna fortsätta att göra det. (Balans nr 
3, 2004) 
 
Författaren påpekar även att de företag som väljer att tillämpa ÅRL: s bestämmelser i vissa fall 
kan välja att frångå de nuvarande bestämmelserna om värdering till anskaffningsvärde. I IAS- 
utredningens förslag till ÅRL finns möjlighet till marknadsvärdering av biologiska tillgångar, 
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förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella tillgångar. Denna 
ändring motsvaras av en förändring av fjärde och sjunde bolagsdirektiven. (Balans nr 3, 2004) 
 
Värdeförändringar avseende biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter redovisas i 
resultaträkningen. Värdeförändringar av övriga materiella tillgångar samt immateriella 
tillgångar redovisas över eget kapital. Denna bestämmelse ska motsvara de möjligheter till 
marknadsvärdering och redovisning av förändringar som finns i IAS 41, IAS 40, IAS 16 och 
IAS 38. Det är företaget själv som väljer att tillämpa marknadsvärdering för ett eller flera 
tillgångsslag. (Balans nr 3, 2004) 
 
Ett företag som väljer att tillämpa ÅRL anger detta som grundläggande redovisningsprincip 
med tillägg för om man tillämpar Rådets rekommendationer eller Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Information om tillgångarna har värderats till anskaffningsvärde eller till verkligt 
värde ska framgå av respektive princip påpekar författaren. (Balans nr 3, 2004) 
 
Författaren vill dock poängtera att IAS- utredningens förslag kommer att bearbetas ytterligare 
under våren 2004 och förväntas presenteras som proposition i juni 2004. Innan dess menar 
författaren att det omöjligt att sia om hur utvecklingen kommer att bli och vilka val som 
kommer att bli möjliga från och med 2005. Författaren påpekar att det är av mycket stor vikt att 
propositionen kommer så fort som möjligt så att alla vet vad det är som gäller.(Balans nr 3, 
2004) 
 

4.3 Övergången 
 
CESR (Commission of European Securities Regulators med bland andra Finansinspektionen) 
publicerade den 30 december en bulletin som behandlar den information som de företag som 
går över till IAS 2005 bör lämna. Det handlar om information vid fyra olika tillfällen: 
 
– Årsredovisningarna för 2003 
– Årsredovisningarna för 2004 
– Delårsrapporterna för 2005  
– Årsredovisningen för 2005 
 
Författaren vill i denna artikel förtydliga och påpeka att det som är mest aktuellt är 
årsredovisningarna för 2003. I den förväntas företagen redogöra för hur de planerar övergången 
och hur långt de har kommit i förberedelserna samt inom vilka områden de största 
förändringarna finns att vänta jämfört med nuvarande praxis. Redogörelsen bör innehålla vilka 
åtgärder som vidtagits för att kontrollera olika risker och den osäkerhet som är förknippad med 
övergången. Vilka risker som CESR tänker på framgår inte menar författaren. Möjligen handlar 
det om att bytet av redovisningsprinciper inte bara påverkar den externa redovisningen utan 
också den interna styrningen vilket kan få effekt på måltal m.m. menar författaren. (Balans nr 
1, 2004) 
 
I årsredovisningen för 2003 bör företagen kommentera hur resultatet kommer att påverkas av 
en redovisning av de verkliga kostnaderna. I årsredovisningen för 2004 bör företagen ge en 
kvantitativ beskrivning av hur en tillämpning av IAS hade påverkat de finansiella rapporterna i 
bokslutet. Om företagen inte kan ge sådan information ska de förklara orsakerna till detta. 
Delårsrapporten för 2005 ska upprättas i enlighet med IAS 34, dvs. RR 19 och baseras på IAS. 
Jämförelseperioden ska också baseras på IAS med en kommentar till vilka viktigare justeringar 
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som gjorts jämfört med tidigare principer. För årsredovisningen för 2005 krävs att minst ett 
jämförelseår baseras på IAS. (Balans nr 1, 2004)   
 
De åtgärder som CESR efterlyser har karaktären av rekommendationer. De är alltså inte 
tvingande. Det är dock författarens uppfattning att de är väl avvägda och att de följaktligen bör 
tillämpas av samtliga företag som har för avsikt att gå över till IAS.(Balans nr 1, 2004)  

4.4 Efter övergången 
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Diagrammet ovan visar Holmens redovisade egna kapital under åren 2001 – 2006. Vi kan här 
se att det redovisade egna kapitalet ökade år 2005 när Holmen värderade till verkligt värde 
enligt nuvarande IAS 41. Holmen tillämpar från och med 1 januari, 2005, i sin 
koncernredovisning, IAS 41. Detta som en följd av den EU-förordning som gäller för samtliga 
noterade bolag inom EU. (www.holmen.com) Holmens skogstillgångar har tidigare redovisats 
till anskaffningskostnad justerad för uppskrivningar. Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas 
upp på växande skog vilket redovisas enligt IAS 41 och mark vilket redovisas enligt IAS 16. 
(www.holmen.com) IAS 41 innebär att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas 
och redovisas till verkligt värde. I de fall marknadspriser eller annat jämförbart värde saknas 
ska de biologiska tillgångarna värderas till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. 
Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. (www.holmen.com)  
 
Holmens bedömning är att det saknas relevanta marknadspriser som kan användas för att 
värdera skogsinnehav av Holmens storlek. Värderingen görs därför genom att beräkna nuvärdet 
av framtida förväntade kassaflöden från den växande skogen. Beräkning av kassaflöden görs 
för kommande 100 år, vilket bedöms vara skogens avverkningscykel. Kassaflödena beräknas 
utifrån avverkningsvolymer enligt Holmens aktuella avverkningsplan samt bedömningar om 
framtida pris- och kostnadsutveckling. Kostnader för återplantering har beaktats då 
återplantering efter avverkning är en skyldighet enligt lag. Kassaflöden före skatt diskonteras 
med en ränta om 6,25 procent, vilket bedöms vara en långsiktig kapitalkostnad för 

18 



skogsverksamheten. Uppskjuten skatteskuld har beräknats på hela värdet av den växande 
skogen. (www.holmen.com)  
 
Marken som skogen växer på värderas till anskaffningskostnad enligt IAS 16. Införandet av 
IAS 41 innebar att bokfört värde på Holmens skogstillgångar per 2004-01-01 ökat från 6 301 
miljoner kronor till 8 661 miljoner kronor, varav växande skog 8 561 miljoner kronor. 
Uppskjuten skatteskuld avseende skogstillgångarna ökade samtidigt från 1 715 till 2 397 
miljoner kronor. Eget kapital ökade med 1 678 miljoner kronor. (www.holmen.com)  
 
Värdet på växande skog uppgick vid utgången av 2004 till 8 622 miljoner kronor. 
Värdeförändringen för växande skog redovisas i resultaträkningen, vilket för 2004 innebar att 
rörelseresultatet har ökat med 60 miljoner kronor jämfört med tidigare redovisningsprinciper. 
(www.holmen.com) 
 
SCA och Holmen har betydande skogsinnehav. De redovisar dessa innehav baserat på IAS 41 
till verkligt värde. Enligt deras preliminära uppgifter innebär detta att SCA per 2004-01-01 
ökar det redovisade skogsvärdet med 9 miljarder kronor, vilket motsvarar 50 %. Holmen ökar 
sitt redovisade skogsvärde med 205 miljarder kronor, vilket motsvarar 40 %. (Balans nr 3, 
2005) 
 
Kinnevik har 2004 enligt tidigare principer redovisat en vinst från försäljningen av skog till 
Bergvik Skog uppgående till 0,5 miljarder kronor. Införandet av IAS 41 leder till att 
försäljningen av Bergvik Skog 2004 under IFRS ej ger upphov till någon redovisad vinst. 
Värdet som motsvarar vinsten som redovisats enligt tidigare principer finns under IFRS redan 
2004-01-01 i eget kapital genom värdering av skog till verkligt värde. (Balans nr 3, 2005)  
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5 Analys 

I det här avsnittet har vi analyserat vår empiridel. Vi försöker behandla författarnas åsikter 
utifrån vårt perspektiv, med våra tankar och vår kunskap.  

 

5.1 Innan övergången 
 
Det fanns många tankar och oro innan standarden infördes och mycket var nog befogat. Precis 
som Rune Rundfelt är inne på i sin artikel i Balans nr 3, 2001 så är det ju viktigt att se till de 
tidpunkter som är relevanta för jord- och skogsbruksprodukter. Att värdera till verkligt värde 
innan skogen har fällts är det som är det svåraste, för att få en korrekt siffra. Då skogen är fälld 
finns dess verkliga värde, men då ska den värderas till anskaffningsvärde på grund av att den 
nu är i lager. Då tillgången säkert inte blir liggande så länge i lager har det kanske inte så stor 
betydelse men Rune Rundfelt menar då med all rätt att standarden tappar sitt värde.  
 
De företag som nu inte har gjort några värderingar till verkligt värde sedan tidigare funderar vi 
på om de verkligen kan skapa ett verkligt värde från den ena dagen till den andra. Det måste 
vara mycket svårt rent allmänt att värdera tillgångar som innehas under en mycket lång tid till 
verkligt värde. Det som är mest tydligt med skogen är ju att den inte har något direkt värde 
förrän den avverkas. Först när den är avverkad så ser man vad den var värd och det är ju det 
mest korrekta verkliga värdet på skogen.  
 
Rolf Rundfelt nämner även sitt intresse av att se hur företag som Stora Enso kommer att agera i 
framtiden. Detta kan jämföras med Holmen, som vi har tittat på. Holmen består inte bara utav 
skog utan de har bildat en koncern som ägnar sig åt skogsrelaterad industri, men skogen i sig är 
en relativt liten del. Stora Enso har sålt ut i stort sett allt sitt skogsinnehav till intressebolag som 
är onoterade för att på så sätt slippa undan den nya värderingen enligt den nya standarden. För 
att dra paralleller till Holmen så är skogen även här en mycket liten del av hela Holmen då på 
grund av deras koncernförhållande.  
 
Rolf Rundfelt påpekar även svårigheterna med att värdera till verkligt värde i avsaknad av en 
aktiv marknad. Om en aktiv marknad, en marknad där det finns handel med varan, saknas så 
kommer alltså inte tillgången kunna säljas under samma förutsättningar som vid en aktiv 
marknad. Detta borde leda fram till att det inte går att få ut samma värde på en inte aktiv 
marknad som en aktiv. Detta är något som måste tas med i beräkningarna då det verkliga värdet 
bestäms men om det inte finns någon aktiv marknad så måste det vara svårt att överhuvudtaget 
sätta ett pris på tillgången, då man inte har något att jämföra med. Då det verkliga värdet i 
avsaknad av en aktiv marknad ska baseras på nuvärdet av de betalningar som förväntas fram 
till avverkningen bör detta ändå inte ge en korrekt bild av det verkliga värdet.  
 
Vad gäller den goda redovisningsseden så ska detta vara en praxis inom redovisningsområdet 
som alla som arbetar med redovisning ska känna till. Denna goda redovisningssed menar 
författarna till artikeln i Balans nr 3, 2004 kommer att påverkas av den nya standarden. Då nya 
lagar och regler kommer till blir det nog alltid en viss osäkerhet hur bolagen ska gå tillväga. 
Innan den nya standarden har hunnit testas på olika sätt och i vissa fall kommer upp till att bli 
rättssak så kan det vara svårt att riktigt veta hur det redovisande bolaget ska bete sig i alla 
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situationer. Det finns i alla fall en ökad risk för att fel uppstår. Detta skapar då oro i den goda 
redovisningsseden då bolagen inte vet hur det brukar göras.  
 
Som alla författarna är inne på så finns det dock många oklarheter som måste redas ut och vissa 
saker kanske inte får någon rätsida förrän ett antal år efter att standarden har införts. 
Naturligtvis skapar detta en stor osäkerhet hos de företag som ska tillämpa IAS 41, men dessa 
reder förhoppningsvis ut sig i framtiden. 
 

5.2 Under övergången 
 
I IAS 41 finns det inga regler om hur standarden ska genomföras dock har det kommit förslag 
och rekommendationer från CESR om vad som måste redovisas och vad som måste tänkas på 
vid övergången till att värdera till verkligt värde. Detta är nog något som många företag tyckte 
var bra då det ger en överblick över vad som är det viktigaste att titta på så att beräkningarna 
ska stämma och att det ska finnas någon form av jämförbarhet. Jämförbarheten är något som är 
viktigt vad gäller redovisningen och det är också en av anledningarna till att alla IAS sågs över 
för att kunna göra internationella jämförelser. Dock kanske förslag inte är tillräckligt utan kritik 
emot införandet av den nya standarden anser vi vara denna avsaknad av formella regler vid 
övergången till värdering till verkligt värde. CERS gav endast en rekommendation som var 
frivillig att följa. Det hade varit lättare om det funnits tydligare regler för hur genomförandet 
skulle kunna ha gått till. Tydliga regler kring detta hade kanske varit positivt för företagen då 
alla hade fått den eventuella merkostnaden som värderingsförändringen innebar. Merkostnaden 
för företagen i detta fall är exempelvis de eventuella kostnaderna för upplärning att värdera 
enligt den nya standarden.  
 
Vad gäller övergången så bör det även påpekas vad Rune Rundfelt sa i en av sina artiklar 
(Balans nr 1, 2004), nämligen att många av skogsföretagen redan har gjort värderingar till 
verkligt värde varpå detta inte blir så stor omställning. Han menar att många företag har 
värderat till verkligt värde men redovisat detta som bilaga eller extrainformation i deras 
årsrapporter. Dessa företag bör ju uppskatta denna nya standard då de bör ha sett en fördel med 
att värdera till verkligt värde eftersom de har gjort det utan att behöva göra det.    
 

5.3 Efter övergången 
 
En anledning till att företagen kan ha gjort en värdering till verkligt värde redan innan den nya 
standarden trädde i kraft kan tydliggöras genom att titta på Holmens redovisade egna kapital. 
Både genom att se på kurvan, i vår empiridel, över deras redovisade egna kapital och genom att 
läsa artikeln (Balans 2005) så kan man tydligt se en uppgång av det redovisade egna kapitalet. 
Detta kan ju naturligtvis ses som en fördel för företagen då värdet på företaget stiger. Detta kan 
i sin tur föra med sig att börsvärdet stiger och aktierna blir då värda mer. Det kan också 
naturligtvis vara till nackdel för företaget att deras värde ökar, då i form av att om de inte får ut 
skogens verkliga värde vid en försäljning kan detta skapa stora fluktuationer i deras redovisade 
egna kapital. En stor fluktuation i det egna redovisade kapitalet medför då oftast stora 
variationer även i börsvärdet och företaget kan då eventuellt uppfattas som opålitligt och tappa 
aktieägare.  
 
Det redovisade egna kapitalet kan ses som ett förslag till det verkliga värdet. Dock kan det i 
många fall vara börsvärdet som ses som det verkliga värdet. Det bör dock ses upp med 
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börsvärdet då stora fluktuationer i börsvärdet kan vara obefogat i jämförelse med det 
redovisade egna kapitalet. I dessa fall kan det redovisade egna kapitalet vara ett bättre verkligt 
värde. Om det hade varit en perfekt fungerande marknad så hade börsvärdet kunnat jämställas 
med det verkliga värdet, då detta är vad en potentiell köpare är beredd att betala för aktien.  
 
Det finns bestämda sätt hur man ska värdera skogen, som bör vara de mest lämpliga 
värderingssätten. Dock kan detta starkt ifrågasättas om det verkligen är så. Då skogsbolag som 
exempelvis Stora Enso och Holmen hittar andra sätt att komma runt värderingen av skogen så 
är detta kanske inte det bästa sättet för skogsvärdering. Då man kan se att bland annat Stora 
Enso lägger all sin skog i intressebolag som är onoterade bolag för att undkomma dessa 
redovisningsregler så tycker vi att det talar sitt tydliga språk. För att förtydliga ännu mer så ser 
vi kocernförhållanden som växer fram som också innebär att skogen läggs i en liten del av 
bolaget, ett intressebolag. Detta tyder då på att den nya standarden inte fungerar som den var 
tänkt. Det kan ju inte vara meningen med en standard att man ska hitta vägar för att undvika 
den, då blir det ju ingen förbättring men den nya standarden. 
 
Det finns även en ytterligare aspekt på att värdera skogen. Även om vi värderar skogen till ett 
värde nu så kan vi aldrig garantera att vi får ut det som vi värderat till. Det finns så många 
saker som spelar in och kan påverka skogens värde som exempelvis storm, ränteförändringar 
m.m. Detta innebär att även om vi gjort upp ett pris med en kund att köpa i framtiden så 
behöver detta inte vara det verkliga värdet. Vid en försäljning så räknas många risker med i 
priset vilket ger ett lägre pris som då kanske understiger det verkliga värdet. Det bör dock ändå 
vara det pris som den potentielle köparen är värd att betala som är det mest korrekta värdet. Vi 
anser att det värde som den potentiella köparen är beredd att ge för skogen bör vara det 
verkliga värdet och inte ett eventuellt högre värde. 
 
Naturligtvis finns det alltid de som försöker komma runt lagar och regler som inte tilltalar dem. 
Det verkliga värdet höjer naturligtvis värdet på företaget och kan då se bra ut för eventuella 
köpare av aktier eller andra investerare men då företagen ändå inte uppskattar att redovisa till 
det verkliga värdet så kan detta bland annat bero på beskattningen av företaget, då det är högre 
värderat. 
 
Det bör även påpekas att IAS 41 spänner över ett ganska stort område och därför kan vara svårt 
att tillämpa fullt ut på alla områden. Detta kan innebära att det verkliga värdet kan vara lättare 
att tillämpa på exempelvis jordbruk där det skördas en eller flera gånger per år och det verkliga 
värdet fås varje gång. Vid dessa tillfällen behöver alltså inte det verkliga värdet uppskattas 
vilket underlättar. 
  
Värderingar och omvärdering enligt IAS 41 ger alltså upphov till förändringar i bolagets 
redovisade egna kapital. För att ge ett exempel så består fastighetsbolagens tillgångar till cirka 
90 procent av tillgångar som ryms inom IAS 40, vilken är deras värderingsprincip (Bengtsson 
2006). Dessa värderingar kommer att ge större procentuell genomslagskraft på det redovisade 
egna kapitalet än inom skogsbranschen. Skogstillgångarna i skogsbolaget sägs endast uppgå till 
20-30 procent av tillgångarna, vilket ger en mindre procentuell genomslagskraft. Då vi tittar på 
Holmens redovisade egna kapital (Balans nr 3, 2005) påpekas det att värdet på 
skogstillgångarna har stigit med 40 %. Detta trots att det inte sägs ha så stor genomslagskraft. 
Precis som författaren påpekar i sin artikel i balans 2005 så kan det ses en tydlig ökning av det 
redovisade egna kapitalet i flera av skogsföretagen vid övergången till den nya standarden.  
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Anledning till att skogstillgångarna inte utgör mer än 20-30 procent kan bero på de 
koncernförhållande som tidigare har nämnts. Med detta menar vi att skogstillgångarna ligger 
utlagda i intressebolag och moderbolaget själv är aktivt inom pappersmassaindustrin. Ett 
typiskt exempel på detta är Stora Enso som tidigare har diskuterats. Vi kan även dra en parallell 
till vårt bolag Holmen. Holmen är en koncern som är verksam inom andra branscher än 
skogsbranschen exempelvis tryckpapper, kartong och trävaror. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt har vi ställt samman våra egna tankar med de teorier som finns för att skapa en 
slutsats. 

 
Vår tydligaste och mest förvånade slutsats som vi kan dra är att värderingsregeln uppenbarligen 
inte fungerar, då företag hittar vägar att komma runt den. Då företagen gör på detta sätt finns 
det ju ingen anledning att ha kvar den i detta skick som den är idag utan den borde nog 
revideras och omprövas, trots att den är så ny.  
 
Vi vet dock inte hur det ser ut i företag i andra länder men man kan anta att det ser ut på 
liknande sätt, då vi har svårt att tro att endast svenska skogsbolag tycker att regeln inte är bra. 
Då detta är en internationell regel så bör skillnaderna inte vara så stora länder emellan och detta 
bör vara en internationell angelägenhet att uppdatera regeln för att råda bot på problemet.  
 
Det kan också diskuteras om det är ett problem att skogsföretagen säljer ut sina skogar till 
intressebolag för att komma undan värdering enligt IAS 41. För regeln i sig anser vi att det är 
ett mycket stort problem då regeln i stort sett blir onödig då få företag numera inte äger sin 
skog själva och därför kan undvika regeln. För företagen i sig bör dock inte detta betyda 
speciellt mycket mer än att företaget i sig förlorar i värde då de säljer ut sin skog. 
 
Det kan ju också vara så att regeln har fyllt sin funktion då företag inte kan behålla sin skog i 
sitt noterade bolag och värdera till ett relativt lågt värde i form av anskaffningsvärdet. Men vi 
anser att problemet bara har flyttats vidare, om det kan anses vara ett problem. Genom den nya 
standarden så är det nu intressebolagen som värderar enligt den gamla principen istället, alltså 
anskaffningsvärdet. Detta innebär att det inte blir någon större förändring för företaget i sig, de 
bara flyttar skogsredovisningen från ett företag till ett annat. 
 
Att företagens värde ökar genom den nya värderingsmetoden kan innebära att företagen får fler 
aktieägare då det kan anses mer lockande att köpa aktier i ett högt värderat bolag. Det gäller 
dock som aktieköpare att vara mycket vaksam på vad värdeökningen beror på. I detta fall med 
skogsbolagen så har de ju bara ökat i värde på pappret, de har ju inte skaffat mer skog. Detta är 
nog något som ser lika ut över alla branscher men som är mycket viktigt att tänka på vid 
aktieköp. Ett ökat värde på företaget behöver inte betyda att företaget går mycket bättre utan 
det kan som i detta fall bero på ändrade värderingsmetoder. 
 
Det kan också finnas många anledningar att reglera värderingen av skogsfastigheter, speciellt 
internationell sett. Det känns viktigt att värderingsreglerna stämmer överens och är jämförbara, 
dels mellan olika bolag inom landet, men även mellan olika bolag i olika länder. Detta är precis 
vad regeln sägs vara till för och detta är en bra förutsatts. Tyvärr har vi ju insett i denna uppsats 
att den inte fungerar så bra som det var tänkt. Precis som i många andra sammanhang så är 
tanken god men resultatet blir inte riktigt så bra. För att få en fungerande reglering som är 
gemensam för alla länder inom EU så behöver reglerna ses om en gång till för att 
förhoppningsvis få fram en bra och fungerande reglering som kan fungera precis som det står i 
standarden, nämligen att det ska vara jämförbar och öppen redovisning som fungerar både 
inrikes och utrikes. 
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