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Sammanfattning:  
Syftet är att beskriva och analysera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter 
enligt reglerna om redovisning till verkligt värde och hur svenska fastighetsbolag 
förhåller sig till referensramens kvalitativa egenskaper. För att uppnå uppsatsens syfte har 
vi använt oss av en kvalitativ djupstudie. Detta kommer till uttryck genom att vi granskar 
tre olika börsnoterade fastighetsbolag och gör en jämförelse mellan nuvarande 
redovisningsregler, gällande värdering av förvaltningsfastigheter, och kommande regler 
och dess påverkan på de svenska fastighetsbolagen. I uppsatsen görs en fallstudie av de 
tre fastighetsbolagen samt en revisor som intervjuats. Dessutom har fastighetsbolagens 
årsredovisningar för 2002 räknats om och försetts med fastighetsbeståndens verkliga 
värde. Det är processerna som studeras, hur arbetet förlöper eller utvecklar sig. Resultatet 
av denna undersökning är att värdering till verkligt värde för fastighetsbolag kommer att 
påverka årsredovisningarna, framför allt det första året efter byte av redovisningsprincip. 
Det finns även problem kring värderingen till verkligt värde, men använder sig samtliga 
företag av likartade värderingsmetoder minimeras detta problem. Vad gäller de 
kvalitativa egenskaperna kan man säga att IAS 40 inte strider mot dem, men att de 
studerade företagen lägger olika vikt vid de olika egenskaperna. Tillförlitligheten och 
jämförbarheten anser fastighetsbolagen själva är de viktigaste egenskaperna och om 
branschen värderar på samma sätt kommer dessa att öka och stämma överens med 
IASB:s referensram. Relevansen kommer också på detta sätt att öka medan 
begripligheten inte alls kommer att påverkas. 
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1. Inledning 

etta kapitel innehåller en kort beskrivning av bakgrunden till införandet av IAS i 

Sverige. Därefter följer en problemformulering som resulterar i en frågeställning. 

Vidare presenteras vilken typ av resultat vi vill få fram och uppsatsens syfte.  Till sist 

presenterar vi en disposition av uppsatsens utformning. 

 

1.1 Bakgrund  

Svenska fastighetsbolag kommer från och med 2005, genom nya redovisningsregler, ges 

möjlighet att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde.1 Men vad får dessa 

nya regler för konsekvenser för svenska fastighetsbolags redovisning där man 

traditionellt sett redovisar till anskaffningsvärde? Fastigheters värde har historiskt sett 

varierat kraftigt.  Det har från att ha haft en mycket positiv utveckling i vissa perioder 

följts av mycket djupa kriser under andra. Ett återkommande problem har även varit 

bristen på enhetliga värderingsmodeller. Nu står svenska börsnoterade bolag inför en stor 

förändring när nya internationella principer ska implementeras i den svenska 

redovisningen.       

Redovisningen regleras olika beroende på var i världen man befinner sig. Även 

redovisningsnormer skapas på olika sätt i olika länder beroende på tidigare traditioner. 

För normskapande organ gäller det att skapa enhetliga system av regler. EU har sina EG-

direktiv och dessutom finns ett internationellt organ, International Accounting Standards 

Board (IASB), som är ett regelverk som har till uppgift att ge förslag på nya 

redovisningsprinciper. I takt med att handel över nationella gränser ökat och allt fler 

företag blir globala ökar kraven på likartade redovisningsregler. EU har sedan 1980-talet 

strävat efter att få ett gemensamt regelverk men istället för att utforma egna standarder 

antogs IASB:s regelverk. Detta resulterade i att börsnoterade företag inom EU från och 

med år 2005 ska upprätta koncernredovisning i enlighet med IASB:s regelverk, 

International Accounting Standards (IAS).2 

                                                 
1 Axelman, Lennart et al, IAS / IFRS 2005  (2003), s. 9. 
2 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 138ff. 

D 
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Övergången till IAS är ett viktigt led i EU:s satsning på en homogen europeisk 

kapitalmarknad. IAS medför ett ökat krav på detaljerade upplysningar från företagens 

sida. Syftet med IAS reglerna är att skapa en ökad transparens i företagens information 

och att jämförbarheten mellan företag i EU ökar. Det är i sin tur tänkt att medföra att 

investerare, analytiker och andra aktörer på marknaden kommer att kunna grunda sina 

beslut på högkvalitativ information. Meningen är också att möjligheten för företag att 

hitta finansiärer utomlands ska öka. 

  

1.2 Problemformulering 

Från och med år 2005 måste alla noterade företag inom EU upprätta sin 

koncernredovisning i enlighet med de nya IAS reglerna. Detta innebär att börsnoterade 

fastighetsbolag kan redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 

– Förvaltningsfastigheter. Redovisning till verkliga värden, där värdeförändringen förs 

över resultaträkningen, är något som strider mot dagens regler i årsredovisningslagen 

(ÅRL) som kräver redovisning till anskaffningsvärde i överensstämmelse med 

försiktighetsprincipen. Men från och med 2005 är således alla börsnoterade företag, såväl 

svenska som europeiska, enligt lag tvingade att redovisa enligt IAS 40.   

I vår uppsats kommer vi att diskutera problematiken med värdering och redovisning 

till verkligt värde för de svenska fastighetsbolagen utifrån IASB:s referensram och IAS 

40 och hur detta kommer att påverka fastighetsbolagens resultat. I ramverket ingår de 

kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, tillförlitlighet, relevans och begriplighet och dess 

uppgift är att ge en rättvisande bild av redovisningen. Det finns många olika problem 

kring ämnet men vi har valt att fokusera på följande frågor:  

 

 Hur förhåller sig redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt 

IAS 40, i förhållande till referensramens kvalitativa egenskaper? 

 Hur kommer redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt 

IAS 40 påverka fastighetsbolagen i praktiken? 
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1.3 Typ av resultat 

I denna uppsats vill vi ha svar på hur reglerna påverkar fastighetsbolagens 

årsredovisningar och problematik kring värdering till verkligt värde. En annan fråga vi 

vill ha svar på är huruvida redovisning till verkligt värde överensstämmer med IASB:s 

referensram.   

 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter 

enligt reglerna om redovisning till verkligt värde och hur svenska fastighetsbolag 

förhåller sig till referensramens kvalitativa egenskaper. 

  

1.5 Disposition  

Kapitel 1 Inledning 

Vi kommer i detta kapitel att beskriva bakgrunden till valt ämne. Därefter kommer 

problemformuleringen åtföljd av vilket slags resultat vi vill få fram, samt uppsatsens 

syfte. 

 

Kapitel 2 Metod  

I detta kapitel presenteras inledningsvis uppsatsens fallföretag samt hur urvalet av dessa 

genomförts. Därefter motiverar vi vilka metoder som använts samt hur 

informationssökning och intervjuprocess har gått till. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsens trovärdighet. Vi förklarar våra val av metoder för att lättare kunna förstå 

undersökningen. 

 

Kapitel 3 Teori 

I detta teorikapitel redogörs för såväl svenska som utländska normbildare inom 

redovisningsområdet. Vidare presenteras IASB:s referensram och dess betydelse. 

Därefter förklaras IAS 40 och problematiken kring redovisning och värdering till verkligt 

värde. Vi beskriver även de värderingsprinciper som finns gällande verkligt värde och 
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anskaffningsvärde. Avslutningsvis presenteras värderingsproblematik och olika 

värderingsmetoder för förvaltningsfastigheter. Dessa teorier ska tillsammans med empirin 

resultera i en analys och slutligen ett resultat. 

 

Kapitel 4 Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras de intervjuer vi genomfört med fastighetsbolag samt revisor. Vi 

kommer att undersöka och analysera hur reglerna tas emot av våra fallföretag och vilka 

problem det medför samt de fördelar som finns. Vi redogör även för hur värdering av 

verkligt värde påverkar företagens balans- och resultaträkningar samt nyckeltal. I detta 

kapitel kommer resultaten från intervjuerna att ställas mot den teori som vi presenterat i 

kapitel 3. 

 

Kapitel 5 Resultat 

Detta avslutande kapitel innehåller det resultat vi har kommit fram till i undersökningarna 

och en diskussion kring detta. Slutligen ger vi viss kritik till hur uppsatsen har 

genomförts och även förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Metod 

 följande kapitel redogörs för hur vi har gått tillväga vid uppsatsens genomförande.  

Inledningsvis presenteras vilken typ av metod och forskningsdesign vi använt oss av. 

Detta följs av en redogörelse av vilka datakällor vi nyttjat. Vi diskuterar även uppsatsens 

trovärdighet utifrån validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

 

2.1 Metodinledning 

I affärsvärldens fastighetsindex finns det 16 stycken fastighetsbolag.3 Av dessa har vi valt 

att undersöka tre svenska fastighetsbolag genom intervjuer och granskning av 

årsredovisningar. Dessa är Castellum AB, Drott AB och Wihlborgs Fastigheter AB. 

Undersökningen har gjorts för att visa vad redovisning till verkligt värde kommer att 

innebära bland de svenska fastighetsbolagen. Anledningen till att vi valt dessa tre 

fallföretagen är att de är de största fastighetsbolagen som är noterade på Attract 40. Alla 

tre bolagen har sina huvudsakliga fastighetsbestånd i Stockholmsområdet, 

Göteborgsområdet samt Öresundsregionen, alltså i tillväxtregionerna. Bolagen som valts 

har en balansomslutning på mellan 13-37 miljarder kr. När det gäller urvalet av dessa tog 

vi hänsyn till det faktum att de måste vara marknadsnoterade men även den geografiska 

aspekten spelade in för att undersökningen skulle kunna gå att genomföra rent praktiskt. 

Undersökningen av företagens årsredovisningar innefattar endast det första året då det 

verkliga värdet tas upp i resultat- och balansräkningarna. Detta eftersom det är vid första 

året vid byte av redovisningsprincip som den största förändringen sker. Omräkningen av 

resultat- och balansräkningarna gjordes genom att ta de verkliga värden som företagen 

angivit i årsredovisningarna från 2002. Då regeln ännu inte har trätt i kraft är det omöjligt 

att räkna på fler än ett år.  

 Vi valde även att intervjua en auktoriserad revisor verksam som fastighetsexpert 

på Ernst & Young för att på så sätt få en revisors syn på värdering till verkligt värde.  

 

                                                 
3 www.affarsvarlden.se 22/11 2003. 

I 
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2.1.1 Kvalitativ metod 

I denna uppsats använder vi oss av den kvalitativa metoden. Det kommer till uttryck 

genom att vi granskar ett fåtal olika börsnoterade fastighetsbolag och gör en jämförelse 

mellan nuvarande redovisningsregler, gällande värdering av förvaltningsfastigheter, och 

kommande regler och dess påverkan på de svenska fastighetsbolagen. I uppsatsen görs en 

djupstudie av IAS 40 och reglerna kring värdering och redovisning av fastigheter till 

verkligt värde i förhållande till de kvalitativa egenskaperna i referensramen. Därför anser 

vi att det är den kvalitativa metoden vi ska använda oss av. I den kvantitativa metoden 

bedrivs inte djupgående studier i samma utsträckning som i den kvalitativa. Då vi endast 

undersöker ett fåtal fastighetsbolag samt synpunkter från en revisor kommer vi att 

använda en kvalitativ djupstudie för att på så sätt få en djupare inblick i de olika 

intressenternas situation och se verkligheten utifrån deras perspektiv.  

Den kvalitativa metoden innebär att information samlas in på olika sätt som kan 

ge en djupare förståelse, dels för det som undersöks, dels för att beskriva och förstå 

helheten. Den har en låg grad av formalisering och det primära syftet är att ge förståelse.4 

Informationen som samlas in uttrycks genom verbala beskrivningar och är inte data som 

kan uttryckas i siffror och behöver därför inte i någon större utsträckning värderas och 

klassificeras. I den kvalitativa metoden är det forskarens iakttagelser och tolkning som 

styr resultatet. IAS 40 är en ny regel som inte har implementerats i Sverige än. Vi kan 

därför inte klargöra den utan istället försöka att förstå och utveckla vad den innebär och 

dess konsekvenser. Vi har därför valt att inte använda oss av en kvantitativ metod som är 

mer strukturerad och har en högre grad av formalisering.5 

  

2.2 Fallstudier 
Då syftet med uppsatsen är att förklara och analysera redovisning av fastigheter till 

verkligt värde enligt IAS 40 anser vi att en fallstudie passar bäst. I en sådan studie 

används endast ett fåtal undersökningsenheter med många variabler.6  Vi har i vår uppsats 

endast använt oss av tre stycken fastighetsbolag och en revisionsbyrå. Detta har vi 

                                                 
4 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 31. 
5 Ibid s. 31. 
6 Ibid s. 128. 
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kompenserat med åtskilliga variabler i våra intervjufrågor, se bilaga 1 och 2. Att använda 

många variabler är nödvändigt för att kunna beskriva, förstå och analysera 

undersökningen då vi endast har ett reducerat antal enheter.7  Detta innebär att det inte 

går att göra några generaliseringar av resultatet. Det är istället processerna vi vill studera, 

hur arbetet förlöper eller utvecklar sig.8 Denna typ av studier används ofta tillsammans 

med den kvalitativa modellen. Fallstudier erbjuder olika möjligheter att förstå hur 

redovisningen fungerar i praktiken. Det kan till exempel vara för att beskriva 

redovisningens funktion, svårigheter och utvärderingar med nya regler och förklaring till 

skäl av regler. Det som i detta fall passar bäst är förståelsen och förklaringen för hur 

teorin används i det som studeras då vi är ute efter att förstå och förklara reglerna kring 

värdering till verkligt värde i IAS 40.  

 Det finns även nackdelar med denna typ av studie. Då fallstudier kräver utförlig 

data kring det som undersöks kan det vara problematiskt att veta vilken typ av data som 

är viktig, hur dessa data ska samlas in och vem som besitter informationen.9 Vi har därför 

tillsammans diskuterat fram de frågor vi vill ställa i intervjuerna och vilka vi ska vända 

oss till. Andra problem vid en fallstudie kan vara objektiviteten och gränsdragningar.  

Den vanligaste forskningsdesignen är fallstudier, andra typer är tvärsnittsstudier, 

experimentella studier och longitudinella studier. Tvärsnittsstudier karakteriseras av att 

flera variabler undersöks vid en given tidpunkt och det är strukturen och inte processen 

som studeras. Då vi vill studera processer passar inte denna typ av forskningsdesign för 

vår undersökning. Den experimentella studien kännetecknas av att de undersökande sätts 

i en specifik situation för att se hur de reagerar medan den sistnämnda studien sträcker sig 

över en lång tidsperiod där ett urval av enheter studeras.10 Då vi inte har gjort någon 

uppföljningsstudie eller undersöker en specifik situation passar inte heller de andra 

typerna av studier.11 

  

                                                 
7 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 129. 
8 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 67. 
9 Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 107. 
10 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992) s. 65ff. 
11 Ibid. 
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2.2.1 Litteratur och artikelsökning 

IAS 40 är en ny regel som ännu inte implementerats i Sverige. I och med detta finns det 

relativt lite undersökningar om regeln och dess effekter. Däremot finns det tämligen 

mycket litteratur om verkligt värde, anskaffningsvärde och referensramen. Det finns även 

förhållandevis mycket artiklar skrivna i ämnet. Sekundärdata vi har studerat är böcker, 

artiklar, årsredovisningar, IAS 40 och IASB:s referensram. För att få fram denna litteratur 

har vi sökt i olika databaser såsom Lovisa på Lunds universitet och Malin på Malmö 

stadsbibliotek. Artikelsökningar har gjorts genom att söka i databaserna FAR komplett, 

affärsdata och i sökmotorn Google på sökorden IAS, IASB, förvaltningsfastigheter, RR 

24, IASB:s framework, kvalitativa egenskaper, rättvisande bild och värdering till verkligt 

värde. För att få en heltäckande sökning av den information som kan finnas i ämnet har vi 

även studerat de referenslistor som finns nämnda i den litteratur vi hittat. Vidare har vi 

dessutom kontaktat revisionsbyråerna Ernst & Young och KPMG för att få information i 

form av broschyrer och litteratur. 

Sekundärdata är information som redan har samlats in av andra och som är mer 

eller mindre åtkomlig.12 Då det är ett enklare och billigare alternativ att använda sig av 

sekundärdata är det brukligt att utnyttja denna först. Inledningsvis görs en källsökning. 

Syftet med det kan bland annat vara att få kunskap inom ett nytt undersökningsområde, 

se hur problemet har behandlats av andra och se hur befintlig information kan användas i 

den egna undersökningen.13  

  

2.3.2 Intervjuer 

Då vi, som tidigare har nämnts, har använt oss av en kvalitativ fallstudiemetod har vi valt 

att intervjua berörda personer för att samla in primärdata.  

Vi kontaktade de ovan nämnda företagen för att presentera oss och vårt syfte med 

intervjuerna och uppsatsen. Nästa steg var att skicka ut information kring de 

frågeområden vi ville ha svar på, till personerna som skulle intervjuas, för att förbereda 

dem ytterligare på vad vi ville få fram. Detta gjorde vi för att inte låsa respondenterna vid 

                                                 
12 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport (1996), s. 51. 
13 Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 64. 
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de specifika frågorna. Därnäst genomförde vi intervjuerna. Den första intervjun gjordes 

med Castellum och genomfördes per telefon då de har sitt huvudkontor i Göteborg. 

Gällande Drott och Wihlborgs, som har kontor i Malmö, valde vi att göra 

besöksintervjuer. Även intervjun med Bruno Christensen på Ernst & Young i Malmö 

genomfördes som besöksintervju. Fördelar med intervjuer är att man får en mer personlig 

kontakt med den intervjuade och behöver inte strängt hålla sig till de frågor som 

förberetts jämfört med enkätundersökningar.14 Ytterliggare en fördel är att det finns 

möjlighet att ställa både fler och mer avancerade frågor. Även svarsfrekvensen blir större 

då det inte finns svarsalternativ utan svaren sker med egna ord. Nackdelar med en sådan 

typ av metod för att samla in primärdata är att det tar betydligt längre tid än med någon 

annan metod.15 En annan nackdel kan vara att den intervjuade inte vill svara på vissa 

frågor ”öga mot öga” och därmed förvränger svaren. En nackdel med att genomföra 

telefonintervju jämfört med besöksintervju är att intervjuarna inte kan vara delaktiga på 

samma sätt. 

De primära data är sådan information som undersökaren samlar in själv genom att 

använda sig av en eller flera datainsamlingsmetoder.16 Det kan vara genom enkäter, 

intervjuer eller bokföring och direkt observation. Vilken metod som används beror på 

vilken typ av problem som ska undersökas och vilka resurser som finns att tillgå.17  

  

2.4 Trovärdighet 

Trovärdigheten i denna uppsats är hög då vi har använt oss av litteratur och artiklar 

skrivna av ansedda författare inom ämnet samtidigt som de intervjuade har hög status 

inom sin bransch. I de fall där det var möjligt att genomföra besöksintervju gjordes detta 

för att få en personlig direktkontakt med respondenten. Detta för att trovärdigheten i 

intervjuerna då ökar. För att en uppsats ska vara intressant behöver den vara trovärdig. 

Läsningen ska ha ett logiskt och systematiskt samband vilket ökar trovärdigheten. Likaså 

                                                 
14 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport (1996), s. 59ff. 
15 Ibid s. 59ff. 
16 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 72. 
17 Ibid. 
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krävs stöd i faktauppgifter och liknande studier ger större pålitlighet.18 Till 

trovärdighetskriteriet hör även objektivitet. Då en undersökning aldrig är helt objektiv 

beroende på att den speglar författarnas värderingar och uppfattningar krävs ändå att man 

strävar efter att vara så objektiv som möjligt. Detta kan ske genom att det finns en 

relevans i de val som görs, trovärdighet i de slutsatser som framkommer och en 

neutralitet vid analysen.19 För att undersöka trovärdigheten i en uppsats är det vanligt att 

granska dess validitet och reliabilitet. Det vill säga på vilket sätt överförs teoretiska 

föreställningar till empiriska observationer. Vi har strävat efter att få så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt.  

 

2.4.1 Validitet  

Vi har noggrant studerat litteraturen inom ämnet och kopplat teorin med den empiri vi har 

fått fram genom de nämnda intervjuerna och studien av årsredovisningarna. Denna 

kunskap har även kopplats till problemformuleringen och syftet för att därefter formulera 

de intervjufrågor som skulle ställas för att på bästa sätt få en relevant förbindelse mellan 

teorin och empirin.   

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas. En 

problematisering kring detta är att koppla den befintliga teorin till den empiri man har fått 

fram. Det ideala är att det ska råda överensstämmelse mellan dessa båda.20 Med hög 

validitet menas att man har mätt det som avsågs att mäta. Validiteten kan sättas i 

förbindelse med begreppen giltighet och relevans. Giltighet innebär en generell 

överensstämmelse mellan teorin och empirin. Relevansbegreppet handlar om att den 

information som samlas in ska vara relevant för den undersökning som ska genomföras.21 

  

2.4.2 Reliabilitet 

Då direkta intervjuer används kan det vara svårt att uppnå hög reliabilitet. Detta eftersom 

de som intervjuar gör sina egna tolkningar och kan uppfatta svar på olika sätt. Vi har 

                                                 
18 Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 36. 
19 Ibid s. 37. 
20 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 41. 
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försökt tolka de svar vi fått efter den teori som beskrivits i uppsatsen. Det kan även hända 

att frågorna skiftar i karaktär från situation till situation beroende på vilka svar som ges 

och vilka följdfrågor som kan ställas. Vi har försökt att få så hög reliabilitet som möjligt 

genom att använda oss av likartade frågor och tillsammans tolka utfallen. Vi har även 

spelat in intervjuerna och fört anteckningar för att försäkra oss om att ha en korrekt 

uppfattning av svaren. Vi medger dock att viss subjektivitet kan ha förekommit. 

Med reliabilitet menas att utfallen från ett mätinstrument ska vara trovärdiga och 

varaktiga.22 För att uppnå reliabilitet ska en metod vara oberoende dels av vem som 

undersöker, dels av undersökta enheter. Hög reliabilitet kännetecknas av att samma eller 

liknande resultat kan fås fram varje gång undersökningen genomförs.23 Den är beroende 

på hur det som undersöks mäts och inte på vad som mäts. Att ha hög reliabilitet är ett 

krav för att hög validitet ska kunna uppnås men det är ingen garanti för hög validitet.24 

 

2.5 Analys av information 

När vi analyserade den information vi fått in var det av stor vikt att göra detta dels genom 

att urskilja de olika delarna i en helhet, dels genom att undersöka de enskilda delarnas 

relation till varandra. Detta för att det är nödvändigt att karaktärisera den empiri som 

framkommit med syftet att beskriva den.25 Sådan information som inte är relevant måste 

då uteslutas för att den problemformulering som ställts upp ska kunna uppfylla syftet. 

Efter att vi genomfört intervjuerna lyssnade vi alla igenom det inspelade materialet och 

skrev då även ner ordagrant vad som hade sagts. Den information vi ansåg var irrelevant 

för uppsatsen togs därefter bort och den väsentliga informationen skrevs ihop till löpande 

text och presenteras i empiri och analyskapitlet. Varje svar vi har fått in från de 

intervjuande har jämförts, dels med de andra svaren, dels med den teori vi har presenterat 

i teorikapitlet för att på så sätt analysera svaren så grundligt som möjligt. Vi har i 

uppsatsen valt att efter varje empiridel analysera svaren eftersom detta ger en klarare och 

                                                                                                                                                 
21 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 85. 
22 Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 40. 
23 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 42. 
24 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport (1996), s. 210. 
25 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 179. 
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tydligare bild av analysen. Vi diskuterade oss fram till våra slutsatser för att på så sätt nå 

ett resultat. 

 

2.6 Sammanfattning av kapitel 2  

I detta kapitel presenteras först de urval som vi har gjort följt av en beskrivning av de 

metoder vi använt i genomförandet av uppsatsen. Vi redogör för hur vi har samlat in 

information till teorin samt motiverar varför vi valt att göra på detta sätt. Vi beskriver den 

litteratur vi har använt oss av och på vilket sätt vi har sökt efter denna. Vidare beskrivs 

hur intervjuerna utformats och genomförts. Vi har även kortfattat beskrivit trovärdigheten 

i uppsatsen och hur teorin hänger samman med empirin. Detta för att läsaren skall få 

största möjliga förståelse för hur undersökningen gjorts. 
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3. Teori 
 teorikapitlet redogör vi för svenska och utländska normbildare inom 

redovisningsområdet. Vidare presenteras redovisningens kvalitativa egenskaper.  

Därefter förklarar vi IAS 40 – Förvaltningsfastigheter och fokuserar på problematiken 

kring redovisning och värdering till verkligt värde. Vi beskriver också olika 

värderingsmetoder och principer som används vid värdering av förvaltningsfastigheter.  

 

3.1 Redovisningsbakgrund 

När det gäller arbetet med internationell redovisningsharmonisering finns det en del 

problem och motsättningar. Den kanske viktigaste förklaringen till dessa ligger i de 

kulturella skillnaderna i den redovisningspraxis som råder i olika länder.26 

Redovisningens utveckling i världens industrialiserade länder karakteriseras av två olika 

redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska. Skillnaden i de båda 

traditionerna har sin grund i olika civilrättsliga traditioner där den anglosaxiska i stora 

drag kan sägas vara baserad på sedvanerätt. Den anglosaxiska traditionen omfattas av 

Storbritannien, Irland och Holland samt USA och de brittiska samväldesländerna. I den 

anglosaxiska traditionen utgår redovisningen från principer som är ”true and fair”, det vill 

säga ger en rättvisande bild av verkligheten.27 

  Den kontinentala traditionen härstammar i sin tur från romersk rätt och är 

utpräglat legalistisk. I och med att bolagsrätten är en del av den romerska civilrätten har 

redovisningen reglerats i bolagsrätten.28 Den kontinentala traditionen omfattas av Japan 

och de västeuropeiska länderna bortsett från de ovan nämnda. Sverige är således präglad 

av den kontinentala traditionen något som avspeglar sig i redovisningen, bland annat 

genom försiktighetsprincipen som har varit en av grundpelarna i den svenska 

redovisningen. Det finns även en stark koppling mellan redovisning och beskattning i de 

kontinentala länderna.29 

 

                                                 
26 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 428. 
27 Ibid s. 73-76. 
28 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 73ff. 
29 Ibid s. 73-75. 

I 
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Trots att olikheterna minskat mellan de båda traditionerna finns det fortfarande tydliga 

skillnader mellan länder som sympatiserar med olika traditioner. De senaste åren har de 

kontinentala länderna dock i allt större grad börjat tillämpa de anglosaxiska 

redovisningsnormerna30. Detta beror till stor del på den internationella standardisering av 

redovisningsnormer som har sin utgångspunkt i amerikanska normer, United States 

General Accepted Accounting Principles (US GAAP). En annan påverkande faktor är att 

företag bli allt mer multinationella och börsnoteras till exempel på börserna i London och 

New York. Detta innebär att företagen måste upprätta årsredovisning enligt dessa länders 

regler31. 

 

3.1.1 Utländska normbildare 

Normskapande organisationer har till uppgift att skapa enhetliga regelsystem som kan 

utnyttjas av olika användare.32 Kapitalmarknaden och dess aktörer kräver detaljerad 

information av företagen för att kunna göra korrekta bedömningar och analyser. Detta 

ställer i sin tur ökade krav på standardiserade normer.33 Financial Accounting Standards 

Board (FASB) är en amerikansk organisation som startade sin verksamhet 1972. FASB 

består av representanter från bland annat amerikanskt näringsliv och revisorer. Genom att 

organisationen är partsammansatt kommer den demokratiska aspekten främst. Detta ger 

olika intressenter möjlighet att tycka till och påverka redovisningen.34 FASB har ett stort 

inflytande när det gäller normbildning, inte bara i USA utan även i resten av världen. 

FASB:s starka ställning innebär att man har mandat att utfärda regler som följs av de 

amerikanska företagen. En stor anledning till FASB:s framgång är att amerikanska 

företag inte är beroende av något annat regelverk.35 

Det är inte bara FASB som har inflytande när det gäller bildandet och införandet 

av redovisningsnormer internationellt. IASB tidigare IASC, International Accounting 

Standards Committee, är en privat internationell organisation som bildades 1973.36 

                                                 
30 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare (2002).  
31 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 73-76. 
32 Edlund, Bertil, Årsredovisningen i framtiden (1982), s. 48. 
33 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare (2002). 
34 Ibid s. 83-85. 
35 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 135-136. 
36 Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen (2003), s. 103. 
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IASB:s uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de 

redovisningsprinciper som används i olika länder världen över.37 IASB har dock inte en 

lika stark ställning som FASB eftersom IASB arbetar mångkulturellt och har på så sätt 

fått acceptera många olika redovisningsalternativ. De senaste åren har organisationen 

dock gjort en genomgång av sina rekommendationer och markerat vilka alternativ som 

föredras framför andra för att på så sätt kunna styra redovisningen åt ett visst håll.38 

 

3.1.2 IAS 2005 

EU:s mål är att skapa en integrerad och effektiv kapitalmarknad i Europa, överlägsen den 

amerikanska.39 Den 7 juni 2002 antog EU:s ministerråd den så kallade IAS 2005-

förordningen. En förordning är en överstatlig lagstiftning som är direkt bindande för EU:s 

medlemsstater.40 Syftet med förordningen är att skapa en ändamålsenlig och effektiv 

kapitalmarknad samt förstärka den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden.41  

Förordningen kräver att alla noterade bolag 2005 skall upprätta sin koncernredovisning 

enligt IAS reglerna. Medlemsstaterna får bestämma om denna krets skall utvidgas till alla 

eller till vissa andra grupper av bolag.  

IAS är kapitalmarknadsorienterade redovisningsnormer. Detta innebär mer 

detaljerade upplysningar och större transparens.42 Precis som IASB, måste EU ta hänsyn 

till kulturella skillnader när det gäller harmonisering av medlemsländernas 

redovisningsregler. Olika EU-länder har olika uppfattningar om vad redovisningens syfte 

är och har därför tolkat EU-direktiven på olika sätt. Trots att vissa av de nya IAS reglerna 

strider mot regler i den svenska ÅRL kommer IAS reglerna att gälla svenska noterade 

företag.43 Detta eftersom europeisk lag är överordnad nationell lagstiftning, vilket innebär 

att den har företrädesrätt framför nationell lagstiftning.44 IAS är ett mycket omfattande 

regelverk. Syftet med IAS är att de noterade bolagen i sin finansiella rapportering ska 

tillämpa internationella regler som följer samma kvalitetskrav och tillgodoser den 

                                                 
37 www.iasb.org 12/11 2003. 
38Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 136-139.  
39 www.iasb.org.uk/cmt/0001.asp 12/11 2003. 
40 SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag (2003), s. 65. 
41 Ibid s. 73. 
42 www.kpmg.se 12/11 2003. 
43 www.ey.se 12/11 2003. 
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internationella kapitalmarknadens behov. Detta ska i sin tur dels öka möjligheten till 

jämförelser mellan EU länderna, dels öka möjligheten för företagen att hitta finansiärer 

utomlands.  

 

3.1.3 Svenska regler 

De lagar som idag styr svensk redovisning är bokföringslagen (BFL) och ÅRL. BFL 

innehåller regler om löpande redovisning och arkivering. ÅRL reglerar bland annat 

värderingsproblem och uppställningsformer vid utformande av finansiella rapporter.  

ÅRL gäller de bolag som ingår i uppräkningen enligt BFL 6:145. Detta gäller 

därmed de aktiebolag som är noterade på Stockholmsbörsen. I ÅRL:s 4:e kapitel står det 

angivet vilka värderingsregler som gäller för fastigheter, som inkluderas i materiella 

anläggningstillgångar. Fastigheter skall tas upp i balansräkningen till det belopp som 

motsvarar anskaffningsvärdet efter avskrivningar, nedskrivningar och eventuella 

uppskrivningar. Vidare står det i ÅRL:s 4:e kapitel att materiella anläggningstillgångar 

med en begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över livslängden. En 

nedskrivning skall ske om tillgången har ett lägre värde än anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar om det kan antas att värdenedgången är bestående. En uppskrivning 

får ske om det är tillförlitligt att tillgångens värde är betydligt högre än bokfört värde och 

att värdeökningen är bestående. Uppskrivningen skall endast bokföras över 

balansräkningen.  

  Syftet med Redovisningsrådet (RR) är att främja utvecklingen av god 

redovisningssed genom att verka för en enhetlig redovisning.46 RR:s rekommendationer 

utformas med utgångspunkt från IAS.47 Målet är att rådets rekommendationer skall följa 

IAS och avvikelser skall endast förekomma om svensk lag lägger hinder för en 

redovisning enligt IAS eller om det finns andra starka skäl.48 RR:s rekommendationer 

och uttalanden riktar sig främst till börsnoterade bolag eller företag som genom sin 

                                                                                                                                                 
44 SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag (2003), s. 65. 
45 BFL 6:1. 
46 www.redovisningsradet.se 12/11 2003. 
47 Edenhammar, Hans, Makten över redovisningen (1997), s. 42. 
48 www.redovsiningsradet.se 12/11 2003. 
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storlek har ett stort allmänt intresse. De har fått en god acceptans.49 Eftersom EU beslutat 

att införa de nya IAS reglerna från och med 2005 har redovisningsrådets arbete med att ta 

fram nya normer upphört. RR kommer i fortsättningen att fokusera sitt arbete på att de 

nya reglerna tillämpas och efterlevs.50  

RR 24, Förvaltningsfastigheter, är en ny rekommendation som började gälla 1 

januari, 2003. Rekommendationen behandlar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. 

RR 24 är baserad på IAS 40 - Förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter har tidigare 

i huvudsak redovisats som materiella anläggningstillgångar enligt RR 12. Enligt RR 24 

ska förvaltningsfastigheter redovisas i enlighet med de regler som ÅRL har lagstadgat. 

Dock kräver RR i sin rekommendation att företagen skall lämna upplysningar om 

förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Värderingen av dessa tillgångar skall helst ske 

med hjälp av en oberoende värderingsman men det är inget krav.  

 

3.2 Redovisningens referensram 

IASB:s referensram bygger på FASB:s referensram som publicerades 1980 och som då 

blev en förebild för resten av värden i takt med att aktiemarknaden växte. FASB:s 

referensram hade under lång tid utvecklats utifrån kapitalmarknadsperspektivet. Detta 

perspektiv baseras på teorin att redovisning i första hand ska vara användbar för dem som 

vill fatta beslut angående försäljning, anskaffning eller behållning av ett företags aktier.51 

Den typ av information som behövs är sådan som hjälper till att förutsäga, jämföra och 

bedöma olika investeringsalternativ som kan ge framtida avkastningar. 

 IASB:s referensram består av fem delar: diskussion om redovisningens syften, 

informationskvalitativa egenskaper, definitioner av balansräkningens och 

resultaträkningens poster, kriterier för redovisning och mätning samt kapitalbegrepp.52 

Syftet med referensramen är i första hand att utforma nya normer och revidera de som 

finns. Den fungerar också som hjälp vid tolkning av normer och som vägledning på de 

                                                 
49 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 132. 
50 Ibid. 
51 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 74. 
52 Ibid s. 166. 
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områden där det saknas regler. Den grundar sig på två antaganden, att redovisningen ska 

ske på bokföringsmässiga grunder och going concern.53  

 

3.2.1 Kvalitativa egenskaper 

Enligt IASB:s referensram är de kvalitativa egenskaperna de attribut som ger relevant 

information till investerare, kreditgivare och andra intressenter. Referensramen 

identifierar fyra olika egenskaper:54 

• Begriplighet  

• Relevans  

• Tillförlitlighet  

• Jämförbarhet  

De kvalitativa egenskaperna har utformats med utgångspunkt i det informationsbehov 

intressenterna kräver. Detta formuleras: den valda informationen ska vara relevant och 

tillförlitlig och presentation av informationen förväntas uppfylla krav på begriplighet och 

jämförbarhet. Det övergripande syftet med dessa egenskaper är att säkerställa att 

redovisningsinformationen är användbar, vilket är av stor vikt då den ligger till grund för 

de ekonomiska beslut intressenterna tar.55 Detta innebär att de tillsammans ska ge en 

rättvisande bild av företaget.  

 

3.2.1.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att användaren ska förstå innebörden av den information som 

erhålls.56 För att redovisningsinformationen ska vara till nytta måste den vara 

användarvänlig och för att informationen ska vara användarvänlig måste begreppet 

användare identifieras. Enlig IASB förväntas användare av informationen ha skälig 

kunskap om redovisning och ha viljan att studera informationen flitigt. Detta innebär att 

användaren ska ha goda kunskaper inom ämnet och viljan och skyldigheten att skaffa sig 

                                                 
53 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare (2002), s. 19. 
54 www.iasplus.com/standard/framewk.htm 1/12 2003. 
55 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 24. 
56 Ibid s. 26. 



                                                                                               
 

 25

den kunskap som saknas.57 Komplex information ska inte uteslutas på grund av att en 

användare har svårt att förstå den.58 För dem som inte besitter den kunskapen saknar 

redovisningen både relevans och tillförlitlighet. Begriplighet är att betrakta som ett 

förbehåll för de övriga kvalitativa egenskaperna. Informationen måste även vara till nytta 

för beslutsfattare. Onödig information sållas därmed bort. 

 

3.2.1.2 Relevans 

Enligt IASB:s referensram är redovisningsinformation relevant när den påverkar 

användarens ekonomiska beslut. Detta kan göras dels genom uppskattning och 

utvärdering av dåtida, nutida och framtida händelser, dels genom bekräftande och 

korrigering av händelser som redan inträffat.59 För att information ska vara relevant ska 

den bidra till något nytt för användaren. Det ska vara kunskap användaren inte hade 

kännedom om tidigare och som gör det möjligt att ta nya och bättre beslut. 

 Det finns två huvudaspekter på relevans: prognosrelevans och återföringsrelevans. 

Prognosrelevans innebär att om prognostiserad information minskar osäkerheten om 

framtida utfall och kassaflöden är den relevant för användaren. Ett företags framtida 

prognoser tas från nutidens information om företagets finansiella ställning och för att 

dessa prognoser ska vara så tillförlitliga som möjligt ska information om avvikande och 

specifika händelser som kan antas påverka resultatet rapporteras. För att kunna göra 

trovärdiga prognoser är information om tidigare händelser av stor vikt. Osäkerheten kring 

beslut som fattas minskar om kunskap om tidigare besluts konsekvenser intas i det 

prognosarbete som nu pågår.60 

Återföringsrelevans avser redovisningsinformation som följer upp och 

kontrollerar realiteten av tidigare händelser. Informationen anses vara relevant då den är 

en handledning för utvärdering av historiska händelser och kan bekräfta och korrigera 

tidigare prognoser. Den kontroll som görs på tidigare prognoser jämfört med faktiskt 

utfall är en hjälp vid efterföljande prognosarbeten och ligger till grund för beslut som tas 

                                                 
57 www.iasplus.com/standard/framewk.htm 1/12 2003. 
58 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 169. 
59 www.iasplus.com/standard/framewk.htm 1/12 2003. 
60 Smith, Dag Redovisningens språk (2000), s. 25ff. 
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med likartad karaktär.61 För att kunna göra prognoser och se trender är historisk 

information av stor vikt.  

Något som dessutom har betydelse för om redovisningsinformation är relevant är 

tidpunkten för avlämnandet av information. För att information ska vara relevant måste 

den presenteras vid rätt tidpunkt och om information inte är tillgänglig när den behövs, är 

den inte relevant.62 Det måste således finnas en viss snabbhet i rapporteringen och en 

begränsning i redovisningsperiodens längd. Aktiemarknaden reagerar följaktligen i första 

hand på pressreleaser, kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer och det är bekräftning 

och komplettering av tidigare information som är årsredovisningens främsta funktion.63  

 

3.2.1.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att företagets ekonomiska verklighet avbildas.64  

Redovisningsinformation är tillförlitlig om den avspeglar den verklighet som den avser 

att avspegla eller kan förväntas avspegla. Kriterier som verifierbarhet, innebörd före 

form, neutralitet och validitet är egenskaper som hör samman med tillförlitlighet och har 

tagits fram av IASB för att förtydliga begreppet tillförlitlighet. 

Redovisningsinformationen ska vara tillförlitlig, vilket innebär att den inte ska vara 

vinklad eller belastad med fel eftersom användaren måste kunna lita på den.  

Redovisningsinformationen ska ge en ”korrekt bild” vilket innebär att den ska ha 

en hög validitet, vilket i sin tur innebär att den ska mäta det som avses att mäta. Vid 

mätning kan diverse fel uppstå, exempelvis kan mätningen innefatta mer än vad som 

avsågs att mäta, alternativt missas en del som skulle inkluderas i mätningen. Detta ger en 

minskad tillförlitlighet i den information som lämnas i finansiella rapporter.65 

Problematiken kring validitet har tagits upp i metodkapitlet.  

 När det gäller tillförlitligheten i förhållande till innebörd före form är det givetvis 

många transaktioner som sammanfaller när det gäller ekonomisk innebörd och juridisk 

form. I de fall där det blir en konflikt mellan de båda ska enligt den fastslagna 

                                                 
61 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 26. 
62 Falkman, Pär, Redovisningsteori (2000). 
63 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 26. 
64 Ibid s. 86. 
65 Falkman, Pär, Redovisningsteori (2000). 
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referensramen, den ekonomiska innebörden vara utgångspunkt för hur händelsen ska 

redovisas. 

Ytterliggare en egenskap som ska vara uppfylld för att redovisningsinformationen 

ska vara så tillförlitlig som möjligt är kravet på neutralitet. I neutralitetsbegreppet ingår 

att den redovisningsinformation som presenteras inte får vara vinklad eller presenteras så 

att man genom informationen medvetet försöker påverka beslutsfattandet åt ett givet 

håll.66 Problematiken kring en neutral redovisning kan även komma till uttryck i form av 

de personer som deltar i redovisningsprocessen. Personliga eller gemensamma intressen 

kan prägla informationen för att få fram en önskad effekt vid presentationen av 

redovisningsinformationen vilket ger en bristande neutralitet och således en minskad 

tillförlitlighet.67        

IASB har till skillnad från FASB inbegripit försiktighet som en egenskap för 

tillförlitlighet. Försiktighetsaspekten innebär ett utökat krav på försiktighet när det gäller 

att inte överskatta tillgångar och intäkter. Det är dock inte frågan om att det skulle vara 

tillåtet att avsiktligt undervärdera tillgångar och intäkter. Försiktighetsaspekten har 

försvarats av IASB med argument att redovisningsproducenterna är mer benägna att vara 

överoptimistiska än överförsiktiga.68 Ytterliggare argument är att det finns en osäkerhet i 

redovisningens mätmetoder som gör att skulder och förluster underskattas och tillgångar 

och vinster överskattas. IASB betonar dock att det inte är accepterat att medvetet skapa 

dolda reserver eller göra överdrivna avsättningar eftersom detta skapar en konflikt med 

kravet på neutralitet.69      

 
3.2.1.4 Jämförbarhet 

När det är möjligt att jämföra olika företags redovisningsinformation blir den mer 

användbar. Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet har två perspektiv.70 En användare 

måste kunna jämföra ett företags redovisning mellan olika år men även mellan olika 

företag. En jämförelse över tiden görs bland annat för att en intressent ska kunna urskilja 

trender i ett företags position och prestation. För att det ska vara möjligt att göra denna 

                                                 
66 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 170-172.  
67 Falkman, Pär, Redovisningsteori (2000). 
68 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 30. 
69 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 172. 
70 Smith, Dag Redovisningens språk (2000), s. 31. 
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jämförelse måste företagets redovisningsprinciper konsekvent användas år efter år. Om 

principerna ändras är det av stor vikt att informera om dessa ändringar, annars bildar inte 

redovisningsinformationen ett bra underlag för beslutsfattande.71 Även när det gäller att 

jämföra olika företag är det av stor vikt att företagen använder sig av likartade 

redovisningsprinciper så att en jämförelse är möjlig. Normbildare har således ett stort 

ansvar i skapandet av homogena regler så att liknande händelser regleras på likartade 

sätt.72 Kravet på jämförbarhet får inte medföra ett företags passivitet gällande anpassning 

till nya lagar och förordningar eller att ett företag inte genomför förändringar som ger 

förbättring. Genom att informera i noter om hur man redovisar och om eventuella byten 

av redovisningsprinciper kan man ”gå runt” detta problem. Vilka val och principer som 

används, vilka motiv som ligger till grund för valet och vilka effekter de ger är 

grundläggande information som ska finnas i ett företags notsystemet.73 

 

3.2.1.5 Avvägningar 

När information studeras måste man reflektera över om det är troligt att den kommer att 

påverka beslutsfattandet på ett betydande och väsentligt sätt. Det måste således ske olika 

avvägningar mellan de kvalitativa egenskaperna. Det kan till exempel handla om fall där 

det är tidsförskjutningar mellan en händelse och till dess att händelsen kan mätas. Ju 

längre tid det går efter en händelse och dess redovisning desto mer förlorar den i 

relevans.74 I det fallet ställs då ett ökat krav på tillförlitligheten, på bekostnad av minskad 

relevans. Det måste dessutom göras en avvägning mellan nyttan av informationen och 

kostnaden att ta fram den. Den förbättrade redovisningsinformationen ska inte bara leda 

till bättre beslut utan vikten av informationen ska ha större omfattning än kostnaden att ta 

fram informationen. Detta är dessvärre ett problem för företag då det är mycket svårt att 

åskådliggöra värdet av förbättringen i monetära termer.75 Ytterliggare avvägningar ett 

företag kan göra är mellan försiktighet och att visa en regelrätt bild av redovisningen. Det 

kan finnas konflikter mellan att redovisa enligt försiktighetsprincipen och samtidigt ge en 

rättvisande bild.  

                                                 
71 Falkman, Pär, Redovisningsteori (2000).  
72 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 173. 
73 Ibid s. 173. 
74 Ibid s. 173. 
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Figur 1: Redovisningens kvalitativa egenskaper, begriplighet, jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet ska 

tillsammans skapa en rättvisande bild av redovisningen. De fyra egenskaperna uppfylls med hjälp av olika 

attribut.    

                                                                                                                                                 
75 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 33. 
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3.2.2 Rättvisande bild 

De kvalitativa egenskaperna som ovan är beskrivna ska tillsammans ge en rättvisande 

bild av företagets finansiella ställning och prestation.76 När Sverige inträdde i EU 1995 

blev även svenska företag delaktiga av begreppet rättvisande bild vilket visade sig i den 

nya årsredovisningslagen som trädde i kraft 1 januari, 1996 och som grundar sig på EU:s 

fjärde och sjunde EG-direktivet.77 

 ”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.” 78  

Vad som skiljer EG-direktivet från ÅRL är att i det förstnämnda ska ett företags 

tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat redovisas så att det ger en 

rättvisande bild. I Sverige omfattas begreppet istället av resultaträkning, balansräkning 

och noter och ska genom god redovisningssed ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat.79 Detta sätt att se på redovisningen kan tänkas stå i strid mot 

försiktighetsprincipen. Men oavsett risken för en alltför optimistisk redogörelse av 

företagets ställning bör en så korrekt bild som möjligt av företaget ges.80  

 Begreppet rättvisande bild kommer ursprungligen från Storbritannien och heter 

där ”a true och fair view” och är ett så kallat ”overriding”-begrepp.81 

Overridingsbegreppet innebär att om en rättvisande bild inte kan ges utifrån de normer 

och lagar som finns får företagen bortse från dessa och redovisa på det sätt som bäst ger 

en rättvisande bild.82 Redovisningen ska avspegla vad som verkligen har hänt och får inte 

vara legalistisk och formell.83 Denna syn på redovisning är anglosaxisk. De kontinentala 

länderna däremot tolkar inte rättvisande bild som ett overriding-begrepp. Även där anses 

att redovisningen ska ge en rättvisande bild men för att nå dit ska regler och 

                                                 
76 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare (2003), s. 41. 
77 Axelman, Lennart et al, IAS / IFRS 2005 (2003), s. 15. 
78 ÅRL 2:3. 
79 Kedner, Gösta, Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag (1997), s. 22. 
80 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare (2003), s. 41. 
81 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 156. 
82 Ibid s. 156. 
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rekommendationer strikt följas. Tyskland är det land som är ledstjärna för denna syn på 

redovisningen. Genom att följa de lagar och rekommendationer som finns ges en 

rättvisande bild av företaget.84 I Sverige anses att när gällande regler följs ger 

redovisningen en rättvisande bild.85  Artsberg menar att man kan fundera över huruvida 

rättvisande bild är överensstämmande med god redovisningssed. När man redovisar 

enligt god redovisningssed ger det en rättvisande bild och vice versa. Men skillnaden 

mellan dessa både begrepp är att rättvisande bild bedömer helheten medan god 

redovisningssed är processorienterat, det är de enskilda lösningarna som det fokuseras på. 

Det är därav årsredovisningen i sin helhet; resultaträkning, balansräkning och noter, som i 

sin fullständighet ska granskas.86  

 

3.2.3 Försiktighetsprincipen 

Inom redovisningen finns det olika syn på vad försiktighetsprincipen innebär samt vilken 

status denna princip ska ha som vägledning i redovisningen.87 Enligt traditionell 

redovisning har det varit grundläggande att tillgångar och intäkter inte övervärderas och 

att skulder och kostnader inte undervärderas. Det är den här filosofin som ligger bakom 

försiktighetsprincipen.88 Syftet med försiktighetsprincipen är att undvika att ett företagets 

årsbokslut ger aktieägare, kreditinstitut och andra intressenter en alltför positiv bild av 

företaget.89 

Ett argument som talar för försiktighetsprincipen är att det ansetts nödvändigt 

med en pessimism för att utjämna företagsledares överoptimism.90  Detta eftersom det 

anses mycket riskablare att överskatta resultatet än att underskatta det.91 Det är dock 

viktigt att försiktighetsprincipen inte leder till att försiktigheten maximeras. Det måste 

                                                                                                                                                 
83 Kedner, Gösta, Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag (1997), s. 22. 
84 Smith, Dag, Redovisningens språk (2000), s. 76. 
85 Artsberg Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 157. 
86 Ibid s. 157. 
87 Artsberg, Kristina, Normbildning och redovisningsförändring (1992), s.  101. 
88 Kinserdal, Arne, Affärsredovisningens logik (1995), s. 17. 
89 Thomasson, Jan et al, Den nya affärsredovisningen (2003), s. 108. 
90 Hendriksen, Eldon, van Breda, Michael, Accounting Theory (1992), s. 148. 
91 Artsberg Kristina, Normbildning och redovisningsförändring (1992), s.100. 
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finnas en realism bakom tillämpningen av principen så att olika värderingsalternativ kan 

jämföras med varandra.92 

En del ekonomer är kritiska till användandet av försiktighetsprincipen. Kam, som 

Hendriksen och van Breda hänvisar till i boken Accounting Theory, menar att principen 

inte fokuserar på verkligheten utan på rädslan av övervärdering av tillgångar och resultat. 

Han menar att detta kan leda till att informationen blir missvisande.  Hendriksen och van 

Breda anser att försiktighetsprincipen kan leda till brist på jämförbarhet eftersom det inte 

finns enhetliga standarder för tillämpning av principen.93 Försiktighet i 

resultatredovisningen förhindrar att företagen töms på kapital och likvida medel genom 

utdelningar av orealiserade vinster. Försiktighetsprincipen kan dock skapa problem för 

andra intressegrupper. Då tillgångar, skulder, kostnader och intäkter inte behandlas lika i 

företagens bokslut kan det byggas in medvetna felaktigheter. Detta påverkar i sin tur 

redovisningens tillförlitlighet, jämförbarhet och relevans negativt, framförallt för 

investerare. Det här argumentet har de senaste åren fått allt större genomslag eftersom 

redovisningen har fått en större informationsroll.94 

De senaste åren har det även funnits påtryckningar för att redovisningen ska bli 

mer pålitlig och ge relevant information. Detta har i sin tur gjort att försiktighetsprincipen 

alltmer har förlorat sitt inflytande till förmån för matchningsprincipen.95 

Försiktighetsprincipen har tidigare haft starkt fäste framförallt i de kontinentala länderna, 

däribland Sverige. Idag talas det istället om att iaktta en ”rimlig” försiktighet.96 

Det har tidigare framkommit att IASB inkluderar försiktighet i sin 

föreställningsram, vilket däremot FASB inte gör. I den amerikanska debatten har det 

framkommit en hel del negativ argumentering gentemot försiktighetsprincipen.97 FASB 

har i sin referensram deklarerat ett avståndstagande ifrån försiktighetsprincipen eftersom 

det resulterar i en medveten undervärdering.98  

 

                                                 
92 Kinserdal, Arne, Affärsredovisningens logik (1995), s. 17. 
93 Hendriksen, Eldon, van Breda, Michael, Accounting Theory (1992), s. 149. 
94 Nilsson, Redovisningens normer och normbildande (2002), s. 34. 
95 Schroeder, et al Financial Accounting Theory and Analysis (2001), s. 78. 
96 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2003), s. 160. 
97 Ibid s. 172. 
98 Artsberg, Kristina, Normbildning och redovisningsförändring (1992), s. 100. 
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3.3 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter  

Enligt IAS 40 definieras förvaltningsfastigheter enligt följande: ”Förvaltningsfastigheter 

är fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som 

innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificeras som ett 

finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 

kombination av dessa…”.99 Det krävs också att förvaltningsfastigheten uppfyller de 

tillgångskriterier som IASB förespråkar. Dessa innebär att objektet kommer att ge 

framtida ekonomiska fördelar som är under företagets kontroll. Det krävs också att 

tillgången har kommit under företagets besittning genom en historisk händelse. 

  Som nämnts tidigare började denna rekommendation gälla 1 januari, 2001 för de 

företag som redan är berörda av IASB:s normer, för övriga EU-länder gäller standarden 

från 1 januari, 2005. Standardens huvudsakliga innebörd är att företagen har möjlighet att 

välja mellan att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller till 

anskaffningsvärde, minskat med eventuella avskrivningar och nedskrivningar.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: IAS 40 ger företagen en möjlighet att välja mellan att redovisa till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde. Redovisning till verkligt värde anses dock vara huvudalternativet.    

 

Väljer företagen att redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt värde innebär det att 

förändringarna mellan åren skall föras in i resultaträkningen.101 Väljer de däremot att 

redovisa till anskaffningsvärde måste upplysningar om verkligt värde lämnas. Värdering 

                                                 
99 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 4 (2001). 
100 Axelman, Lennart et al, IAS / IFRS 2005 (2003), s. 123. 
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till verkligt värde anses vara huvudalternativet. I standarden framgår det att ett företag 

ska tillämpa vald värderingsmetod på samtliga förvaltningsfastigheter och att ett byte av 

metod bara ska genomföras om bytet leder till bättre redovisning. Det anses högst 

osannolikt att ett byte från värdering till verkligt värde till anskaffningsvärde skulle 

medföra en bättre redovisning vilket innebär att ett sådant byte är mer eller mindre 

omöjligt. IAS 40 är den första rekommendationen där det förespråkas att värdera en icke-

finansiell tillgång till verkligt värde.102 När rekommendationen diskuterades hos IASB 

var det stor debatt huruvida det skulle gå att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt 

värde på ett tillförlitligt sätt.103  

 

3.3.1 Värdering till verkligt värde enligt IAS 40 

Bestämmer sig företagen för att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

skall samtliga av företagets förvaltningsfastigheter värderas och redovisas på detta sätt. 

Enligt standarden uppmanas företagen att anlita en oberoende värderingsman men det 

finns inget krav på detta.104 Oftast likställs det verkliga värdet med marknadsvärdet. Detta 

är detsamma som det mest sannolika priset som kan erhållas på marknaden. Värdet skall 

vara det bästa pris som en säljare kan räkna med att erhålla vid en eventuell 

försäljning.105 Det är också viktigt att värderingen av förvaltningsfastigheterna sker i så 

nära utsträckning till balansdagen som möjligt eftersom marknadsförhållanden kan 

förändras.106 

   

3.3.2 Värdering till anskaffningsvärde enligt IAS 40 

Enligt IAS 40 ska en förvaltningsfastighet redovisas som en tillgång i balansräkningen 

när det är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet 

kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för fastigheten kan beräknas 

                                                                                                                                                 
101 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 28 (2001). 
102 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, Inledning p. 7 (2001). 
103 Rundfelt, Rolf, ”Redovisning av fastigheter hade högsta prioritet på extra IASC-möte” Balans nr 1 
2000. 
104 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 26-27 (2001). 
105 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 29 (2001). 
106 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 32 (2001). 
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på ett tillförlitligt sätt.107  Anskaffningsvärdet definieras som det belopp som betalts för 

en tillgång vid anskaffningen eller det verkliga värdet av vad som erlagts på annat sätt vid 

anskaffningen.108 I anskaffningsvärdet ska även transaktionskostnader inräknas.109 

Anskaffningsvärdet utgörs således dels av inköpspriset, dels av kostnader som är direkt 

hänförbara till köpet. I sådana kostnader ingår bland annat lagfartsavgifter och andra 

skatter och avgifter samt juridiska tjänster.110 I anskaffningsvärdet för en 

förvaltningsfastighet inräknas inte kostnader för igångsättning, om dessa inte är 

nödvändiga för att fastigheten ska kunna användas för sitt syfte.111 

Vid beräkning av anskaffningsvärde av förvaltningsfastigheter som uppförs på 

egen hand gäller att anskaffningsvärdet utgörs av kostnaderna vid den tidpunkt då alla 

arbeten slutförts. Fram till och med denna tidpunkt redovisas fastigheten enligt IAS 16, 

materiella anläggningstillgångar och det är först när alla arbeten är slutförda som 

fastigheten övergår till en förvaltningsfastighet och därmed redovisas enligt reglerna i 

IAS 40.112 

 

3.4 Värderingsprinciper 

I dagsläget används anskaffningsvärde vid värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Men från år 2005 har företagen möjlighet att redovisa sina 

fastigheter till verkligt värde. Nedan presenteras dessa båda värderingsprinciper och dess 

för- och nackdelar. 

 

3.4.1 Verkligt värde 

Begreppet verkligt värde eller marknadsvärde kan avse priser på en marknad för 

anskaffning såväl som priser på en marknad för avyttring. Detta innebär att både 

nuanskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet utgör marknadsvärden. I 

                                                 
107 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 15 (2001). 
108 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 4 (2001). 
109 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 17 (2001). 
110 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 18 (2001). 
111 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 20 (2001). 
112 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 19 (2001). 
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redovisningssammanhang är det dock priser på en marknad för avyttring som tillämpas 

medan nuanskaffningsvärden bara används i undantagsfall och då som ett substitut. 113  

Enligt IAS 40 definieras verkligt värde som: 

”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”.114          

Ses balansräkningen som en förmögenhetsbalans i enlighet med ekonomisk teori, 

ligger värdering till verkligt värde närmast till hands. En tillgångs värde enligt denna 

definition är detsamma som den framtida nyttan vi förväntas ha av tillgången, det vill 

säga framtida kassaflöden. Eftersom det i stort sett är omöjligt att veta hur mycket 

tillgången kommer att inbringa i framtiden, brukar verkligt värde likställas med 

marknadsvärde. När det gäller värdering av omsättningstillgångar används i Sverige 

redan verkligt värde, men då motsvarar det egentligen nettoförsäljningsvärdet, vilket 

betyder att detta värde erhålls efter avdrag för försäljningskostnader.115 

 

3.4.1.1 För- och nackdelar med verkligt värde 

En fördel med marknadsvärden, i jämförelse med anskaffningsvärden, är att 

slumpmässiga kostnadsallokeringar undviks och att värdena i balansräkningen och 

resultaträkningen bygger på aktuella värden. Marknadspriser är mer objektiva om de 

utgår från oberoende aktörer.116 Förespråkare för marknadsvärdet menar att verkligt 

värde är relativt objektivt eller verifierbart eftersom priserna bestäms bland annat av flera 

aktörers förväntningar som står utanför företaget.117  

 När ett företag bestämt sig för marknadsvärdering är det mycket svårt att byta till 

anskaffningsvärde.118 Detta eftersom IAS menar att verkligt värde oftast ger en mer 

rättvisande bild än vad anskaffningsvärdet gör.119 En fördel med marknadsvärde skulle 

med andra ord vara att det ger en mer rättvisande bild.  

Enligt kritiker faller modellen oavsett om en tillgångs marknadsvärde beräknas på 

en marknad för anskaffning eller en marknad för avyttring, eftersom den utgår från att 

                                                 
113 Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001), s. 59.  
114 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter § 4 (2001). 
115 ”Lagrådsremiss” Nytt från Revisorn, 23/5 2003.  
116 Sandell, Niklas, Redovisning I skuggan av en bankkris (2001), s. 60.  
117 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory (1992), s. 286. 
118 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter § 9 (2001). 
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företaget är en förvaltare av tillgångar och inte en användare av tillgångar.  Företaget äger 

tillgångar för att skapa positiva kassaflöden och inte för att öka eller bibehålla sin 

köpkraft. Ett beräknat nuvärde är således mer relevant än vad marknadspriset är.120 

Andra kritiker hävdar att marknadsvärden inte är tillräckligt tillförlitliga. De 

menar att fastighetsmarknaderna är långt ifrån en perfekt marknad och att till och med de 

marknadsvärderingar som görs av skickliga marknadsvärderare inte är tillförlitliga. De 

poängterar vidare att marknadsvärderingar bara kan komma ifråga för fastigheter och 

andra tillgångar där det finns en utvecklad andrahandsmarknad med tillförlitliga priser. 

De påpekar också att det är viktigt att fastigheterna med rimlig säkerhet ska kunna säljas 

eller köpas till marknadsvärde. Vidare menar kritikerna att det i Sverige omsätts för få 

stora fastigheter. Detta är särskilt märkbart på landsorten. Tillsammans med att 

fastighetsköp ofta sker med olika specialvillkor gör att jämförande värdering försvåras.121 

  

3.4.2 Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet är ett historiskt värde och kallas ibland för input värde. Tidigare 

ansågs anskaffningsutgifter eller historiska värden, som har sitt ursprung i den 

konventionella redovisningen, vara den mest lämpade redovisningsmetoden. Det är 

många som fortfarande är av den uppfattningen men det finns även många som 

ifrågasätter den redovisningsmetoden idag. Eftersom anskaffningsvärdet korrigeras med 

avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar över tiden anses anskaffningsvärdet 

vara viktigt i ett initialt skede men anses sedan inte ha så stor betydelse.122 

  

3.4.2.1 För- och nackdelar med anskaffningsvärde 

Användandet av anskaffningsvärde har förklarats med att det är redovisningsskyldigheten 

som är viktig. Förespråkare för anskaffningsvärde hävdar att de historiska värdena är 

nödvändiga i ett sammanhang där redovisningsskyldigheten är viktig eftersom de utgör 

hårda data och därmed är obestridbara. Andra menar att förändringen inom redovisningen 

                                                                                                                                                 
119 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter § 25 (2001). 
120 Sandell, Niklas, Redovisning I skuggan av en bankkris (2001), s. 60.  
121 Edenhammar, Hans, ”Marknadsvärden i redovisningen” Balans nr 10 1989. 
122 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 193. 
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från anskaffningsvärdering till värdering till verkligt värde skulle förminska 

redovisningsskyldighetens betydelse. Eventuellt behöver inte hårda data nödvändigtvis 

innefatta historiska värden.123 En del förespråkare av anskaffningsvärde hävdar att den 

huvudsakliga fördelen är att utgiften, det vill säga priset i en genomförd transaktion, är 

möjlig att verifiera.124 Det verkliga värdet av monetära resurser kan vanligtvis mätas, 

oberoende av tidpunkt, medan det verkliga värdet av de flesta icke monetära resurser 

endast mätas objektivt vid tidpunkten för anskaffning eller försäljning.125 Andra 

förespråkare av anskaffningsvärden menar att en övergång från anskaffningsvärden till 

verkliga värden i balansräkningen, generellt sett skulle leda till ett mindre tillförlitligt 

resultat. Ett annat argument för användandet av anskaffningsvärde är att ett större inslag 

av bedömning skulle leda till sämre jämförbarhet mellan olika företag. Vidare skulle de 

redovisade värdena, vid ett stort inslag av bedömningar, bli mer individberoende, det vill 

säga beroende av den eller de som utför värderingen.126 

Ett av de tyngsta argument mot anskaffningsvärden är att tillgångens värde kan 

förändras över tiden. Även om priserna skulle vara konstanta är det osannolikt att 

förväntningarna om tillgångens framtida ekonomiska fördelar skulle vara konstanta. 

Förväntningarna kan förändras på grund av kortare livslängd för tillgången, förändringar i 

teknologin eller förändringar i ekonomiska förhållanden.127 Ett annat argument som talar 

mot anskaffningsvärde är att detta skulle ge en mindre rättvisande bild än vad verkligt 

värde ger eftersom värdering till anskaffningsvärde grundar sig på försiktighetsprincipen, 

något som tagits upp ovan.128 

 

3.5 Värderingsproblematik för fastighetsbranschen 

Fastigheter och fastighetsbolags värde har historiskt sett varierat kraftigt. Det har från att 

ha haft en mycket positiv utveckling i vissa perioder följts av mycket djupa kriser under 

andra, detta till följd av diverse börskrascher, devalveringar och övriga makroekonomiska 

                                                 
123 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 429. 
124 Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001), s. 56. 
125 Anthony, Robert N, Tell it like it was (1983), s. 39. 
126 Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001), s. 56-57.  
127 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, (1992), s. 492. 
128 IAS 40-förvaltningsfastigheter, §25. 
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kriser. Försök har dock gjorts att se fastigheter som långsiktiga investeringsobjekt. Ett 

problem genom åren har även varit de olika värderingsmodellerna som har använts.  

Det vanligaste när det gäller kommersiella fastigheter är att hyreskontrakten 

skrivs på 3 år. Detta gör att fastighetsmarknaden oftast drabbas ett par år senare vid 

ekonomiska kriser. Även vid de hyresförhandlingar som gäller bostadsfastigheter råder 

en viss eftersläpning.129  

I Sverige finns en branschorganisation, Svenskt Fastighetsindex (SFI) som 

bildades 1997 av en rad bolag, främst fastighetsbolag, och är idag en ekonomisk förening 

vars huvudsakliga uppgift är att ta fram information om fastighetsbranschen. Detta görs 

för att skapa en större tilltro till fastighetsbranschen och sprida information om 

fastighetsmarknaden. Informationen består av index över utvecklingen på 

fastighetsmarknaden, nyckeltal och portföljanalyser samt marknadsinformation om 

trender på olika delmarknader. SFI tillhandahåller även värderingshandledning och praxis 

på området och den speciella värderingsgruppen ser till att gemensamma definitioner och 

enhetlig värderingspraxis kvalitetssäkras och följs. Svenskt fastighetsindex 

värderingshandledning används av såväl externa värderare som fastighetsbolag.130 

 

3.5.1 Osäkerhet i värdebedömningar för förvaltningsfastigheter 

Ett problem med att värdera fastigheter till verkligt värde är att det finns en 

varians/osäkerhet vid värderingen. Studier i Sverige och utomlands, antyder att det inte är 

ovanligt med en varians/osäkerhet på +/- 10 %. 

Det bör också noteras att marknadsvärden på fastigheter uppvisar cykliska förlopp 

över tiden, vilka i sin tur uppvisar följsamhet med faktorer som inflation och 

underliggande ekonomisk tillväxt. Därför borde det vara nödvändigt att fastighetsbolagen 

upplyser om vad olika procenttal i värdenedgångar eller värdeökningar skulle kunna ge 

för effekter på soliditet samt för lönsamhetsrelaterade mått.131 

                                                 
129 Persson, Erik, Nordlund, Bo, ”Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid 
osäkerhet i värdebedömning och cykliska förlopp i ekonomin?” Balans nr 4 2003. 
130 www.fastighetsindex.se 24/11 2003. 
131 Persson, Erik, Nordlund, Bo, ”Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid 
osäkerhet i värdebedömning och cykliska förlopp i ekonomin?” Balans nr 4 2003. 
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Ett problem vid fastställandet av verkliga värden på fastigheter är att många 

delmarknader i Sverige inte är tillräckligt likvida vilket innebär att det inte är möjligt att 

avläsa noterade priser på marknaden. Enligt praxis bland fastighetsvärderare, bedöms 

marknadsvärdena med hjälp av till exempel statistiska metoder och 

marknadssimuleringsmetoder.132 Enligt Svenskt Fastighetsindex är den vanligaste 

värderingsmetoden kassaflödesmetoden. År 2002 skedde 93 % av värderingarna med 

kassaflödesmetoden som huvudmetod och 6 % med ortsprismetoden. Oftast har dock 

andra metoder använts som komplement.133 Problemen med bristande likviditet och att 

värderingsobjekten oftast inte är utbytbara, gör att det blir ett osäkerhetsintervall vid 

värderingen. 134 

 

3.5.2 Värderingsprocess 

Ett annat problem vid värdering till verkligt värde är avsaknaden av enhetliga principer 

vid värderingen av förvaltningsfastigheter. Enligt IAS 40 uppmanas företag, men måste 

inte, basera förvaltningsfastigheternas verkliga värde på värderingar av oberoende 

värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i 

fastighetsvärdering135.  

Eftersom definitionen i IAS 40 endast uppmuntrar att värdering sker av externa 

värderingsinstitut kan detta skapa ett trovärdighetsproblem vid intern värdering. Ponera 

att ett oberoende värderingsinstitut kommer fram till att det verkliga värdet understiger 

redovisat värde, något som tyder på att det finns ett nedskrivningsbehov. 

Företagsledningen å sin sida gör en intern värdering och kommer fram till att 

förvaltningsfastighetens nyttjandevärde överstiger det redovisade värdet. Bristen på 

enhetliga värderingsmetoder blir här tydlig. I detta exempel redovisas en 

förvaltningsfastighet i balansräkningen värderad till ett nyttjandevärde som överstiger 

verkligt värde enligt en oberoende värdering. I dagsläget hade det gått i Sverige. Hade 

företaget redovisat enligt IAS 40 och då redovisat till verkligt värde blir svaret ett annat. I 

                                                 
132 Gustavsson, Christina, Nordlund, Bo, ”Krav på upplysning om verkligt värde för 
förvaltningsfastigheter” Balans nr 8-9 2000. 
133 www.svensktfastighetsindex.se/swe/vägledning2003_ny.pdf 24/11 2003. 
134  Gustavsson, Christina, Nordlund, Bo, ”Krav på upplysning om verkligt värde för 
förvaltningsfastigheter” Balans nr 8-9 2000. 
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IAS 40 framgår det att ett verkligt värde fastställt genom oberoende värdering vilket 

skiljer sig från det nyttjandevärde som definieras i RR 17 – Nedskrivningar. 

Nyttjandevärdet grundas på det enskilda företagets kunskaper och uppskattningar, till 

exempel synergier mellan olika fastigheter. Innebörden av RR 24 – 

Förvaltningsfastigheter - blir således att ett företag som vill värdera sina fastigheter till 

verkligt värde inte under några omständigheter kan gå utöver det värde som ett oberoende 

värderingsinstitut kommit fram till. Detta gäller om fastigheterna omsätts på en aktiv 

marknad.136 

Det är således frågan om både vem som ska värdera och hur det ska gå till. I brist 

på enhetliga regler kan det finnas utrymme för subjektiva bedömningar som i sin tur leder 

till en bristfällig värdering beroende på om den utförs internt eller externt. Olika resultat 

kan givetvis erhållas beroende på vad som tas med i värderingen. När värderingen sker 

internt inom företaget kan det finnas ägarintresse som påverkar värderingsresultatet. 

Eftersom värdeförändringar ska föras över resultatet vid värdering till verkligt värde kan 

ägarintresset vara relevant att väga in eftersom företagets utdelningsbara medel påverkas. 

Vidare bör det diskuteras huruvida fastigheterna besiktigats innan värdering, något som 

kan påverka värdet. Likaså bör det tydligt framgå om värderingsprocessen och 

värdeutlåtanden följer en enhetlig standard, något som borde framgå av 

redovisningsrapporterna. Som vi nämnt tidigare föreligger en osäkerhet/varians vid 

värdering av förvaltningsfastigheter vilken kan förstärkas ytterligare beroende på om 

värderingen utförs internt inom företaget eller av externa värderingsinstitut. Osäkerheten 

på fastighetsmarknaden minskar om det fastställs och uppnås enighet kring värdebegrepp 

och värderingsmetoder. Dessutom är det viktigt att det sker en utveckling av metoder för 

att registrera aktuella marknadspriser och utifrån dessa beräkna verkliga värden för 

enskilda förvaltningsfastigheter.137 

 En utredning gjord av Svenskt fastighetsindex visar att av 2391 undersökta objekt 

var 79 % av antalet fastigheter helt externt värderade. 17 % var internt värderade och för 

4 % av fastigheterna hade både interna och externa värderare varit involverade. De 

                                                                                                                                                 
135 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 26. 
136 Rundfelt, Rolf, ”Kritiken mot Vasakronans uteblivna nedskrivningar av vissa fastigheter är överdriven” 
Balans nr 3 2003. 
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externa värderingsföretagen ökar med tiden men det finns fortfarande en dominans bland 

några få aktörer.138 

 

3.6 Värderingsmetoder i praktiken 

Det finns i grunden två metoder för att fastställa verkligt värde på förvaltningsfastigheter, 

avkastningsvärdering och jämförande värdering. Beroende på tillgången av 

marknadsinformation är de olika metoderna olika användbara. Finns det tillräcklig 

marknadsinformation tillämpas med fördel jämförande värdering. Men på flertalet 

delmarknader i Sverige sker relativt få förvärv och med varierande villkor är jämförande 

värdering svår att använda och tolka. Framförallt vid värdering av kommersiella 

fastigheter är det svårt att få fram jämförbar information. I en sån situation 

rekommenderar Svenskt fastighetsindex kassaflödesvärdering, med marknadsinformation 

som indata, det vill säga en simulering av prisbildningsprocessen på marknaden.139 Vid 

kassaflödesvärdering baseras det verkliga värdet på nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsströmmar diskonterade med en kalkylränta som återspeglar marknadens 

bedömning av osäkerheten i både storlek och tidpunkt för framtida betalningar.140     

3.6.1 Avkastningsvärdering 

Den bästa bedömningen av verkligt värde görs utifrån aktuella priser på en aktiv marknad 

för likartade fastigheter med samma läge.141 Om det inte skulle finnas aktuella priser på 

en aktiv marknad ska företaget beakta uppgifter av skilda slag, inklusive: 

a) aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag eller andra lägen 

och med justeringar för dessa, 

b) senaste priser på mindre aktiva marknader efter det att justeringar gjorts med 

hänsyn till eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar, som skett sedan 

de senaste transaktionerna samt 

                                                                                                                                                 
137 Persson, Erik, Nordlund, Bo, ”Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid 
osäkerhet i värdebedömning och cykliska förlopp i ekonomin?” Balans nr 4 2003. 
138 www.fastighetsindex.se/swe/granskn_vard2002.pdf  24/11 2003. 
139Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001). 
140 Gustavsson, Christina, Nordlund, Bo, ”Krav på upplysning om verkligt värde för 
förvaltningsfastigheter” Balans nr 8-9 2001. 
141Ibid. 
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c) nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar (vilket tolkas utifrån 

marknadens bedömning av dessa). Bestämmandet av diskonteringsränta tas 

utifrån en räntesats som återspelar marknadens bedömning av osäkerheten i 

storleken på och tidpunkten för framtida betalningar.142 

I dagsläget används vanligtvis det sistnämnda alternativet av fastighetsbolag och externa 

värderare vid bedömning av fastigheters marknadsvärden. Orsaken till detta är att i 

synnerhet kommersiella fastigheter har så skilda förutsättningar och en så låg omsättning 

att en användning av direkta ortsprisjämförelser som enda metod inte kan användas.143 

 

3.6.2 Jämförande värdering 

För kunna säkerställa fastigheters marknadsvärde kan det göras en jämförande 

värdering.144 Ett exempel på jämförande värdering är den så kallade ortsprismetoden som 

innebär att marknadsvärdering bedöms med ledning av betalda priser för likartade 

fastigheter på en fri och öppen marknad på samma ort. För att resultatets kvalitet ska bli 

det bästa möjliga är tillgången på relevant marknadsdata avgörande.145 

Transaktionspriserna ställs i relation till någon värdedrivande faktor och därefter erhållet 

relationstal tillämpas för värdeberäkning av värderingsobjektet.146 Exempel på 

värdepåverkande faktorer som priserna relateras till är: fastighetens driftnetto, hyra och 

markareal. 

Då det gäller kommersiella fastigheter är det vanligast att relatera de betalda 

priserna till driftnetton. Metoden kallas då nettokapitaliseringsmetod eller 

direktavkastningskalkyl.147 

 

                                                 
142 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter § 40 (2001). 
143 Gustavsson, Christina, Nordlund, Bo, ”Krav på upplysning om verkligt värde för 
förvaltningsfastigheter” Balans nr 8-9 2001. 
144 Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001), s. 80.  
145 www.fastighetsindex.se 24/11 2003. 
146 Sandell, Niklas, Redovisning i skuggan av en bankkris (2001). 
147 Ibid. 
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3.7 Sammanfattning av kapitel 3 

I detta kapitel har vi tagit upp relevanta teorier om redovisningens utveckling över tiden 

mot en ökad harmonisering genom IAS reglerna. Vi har vidare tagit upp teori angående 

redovisningens kvalitativa egenskaper, begriplighet, jämförbarhet, relevans och 

tillförlitlighet. Därefter presenterades IAS 40 följt av redovisning och värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och anskaffningsvärde samt dess påverkan på 

fastighetsbranschen. Dessa teorier har varit utgångspunkt i de intervjuer vi gjort med de 

tre fastighetsbolagen samt revisorn som presenterades i kapitel 2. De ovan presenterade 

teorierna ligger också till grund för den kommande analysen som tillsammans med 

resultatet av intervjuerna presenteras i nästa kapitel.  
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4. Empiri och Analys 

 detta kapitel redogör vi för det empiriska materialet och analyserar det löpande i 

texten. Vi har genomfört intervjuer med representanter från tre fastighetsbolag och 

med en auktoriserad revisor som i huvudsak arbetar med fastighetsbolag. Inledningsvis 

presenteras kort de personer som vi intervjuat och deras företag. Därefter presenteras 

undersökningen av årsredovisningar följt av intervjuerna med efterföljande analyser 

uppdelat efter frågeområdena.  

 

4.1 Presentation av respondenter 

Håkan Hellström arbetar som finans- och ekonomichef samt vice verkställande direktör 

på fastighetsbolaget Castellum.148 Castellum är ett av de större noterade fastighetsbolagen 

i Sverige och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Bolaget innehar 

fastigheter till ett bokfört värde av cirka 13 miljarder kronor och utvecklar och förädlar 

fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat och värdetillväxt genom att 

på utvalda marknader erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas 

behov.149 

 

Claes Ohlsson arbetar som ekonomichef på Bostadsaktiebolaget Drott, Förvaltning 

Syd.150 Drott är det största börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige och hör även till ett 

av Europas största. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Drotts 

fastigheter finns framförallt i Stockholmsregionen men även i Göteborgs- och 

Öresundsregionerna. Drotts bokförda värde på fastigheterna uppgår till drygt 36 miljarder 

kronor.151 

 

Per Mauritzon arbetar som redovisningschef på Wihlborgs Fastigheter.152 Även 

Wihlborgs hör till ett av de större noterade fastighetsbolagen i Sverige och aktien är 

                                                 
148 Telefonintervju med Håkan Hellström 4/12 2003.  
149 www.castellum se 3/12 2003. 
150 Besöksintervju med Claes Ohlsson 10/12 2003. 
151 www.drott.se 3/12 2003. 
152 Besöksintervju med Per Mauritzon 9/12 2003. 
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noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Bolaget äger fastigheter till ett bokfört 

värde av drygt 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till 

Stockholmsregionen och Öresundsregionen.153 

 

Bruno Christensen är auktoriserad revisor och arbetar på Ernst & Young i Malmö. Han 

arbetar på avdelningen för ”real estate” och är således specialiserad på fastighetsbolag.154 

 

4.2 Intervjuer och analyser 

Intervjuerna presenteras löpande i texten tillsammans med efterföljande analyser. Vi har 

även räknat om de tre fallföretagens årsredovisningar för att på så sätt få en uppfattning 

om hur redovisning till verklig värde kommer att påverka företagens resultat– och 

balansräkningar samt nyckeltal och analyserar resultaten.  

    

4.2.1 Påverkan på resultaträkning, balansräkning och nyckeltal 

Castellum 

När det gäller skillnader som uppstår i resultatet mellan värdering till anskaffningspris 

respektive värdering till verkligt värde uttrycker Hellström en stor skepsis. Han tydliggör 

med ett exempel hur problematiken kommer att ta sig uttryck i verkligheten. Den 

vanligaste värderingsmetoden vid fastighetsvärdering är kassaflödesmodellen. Den 

innebär att man nuvärdesberäknar kassaflödena för 5 eller 10 år och vid år 11 fås en 

evighetsmodell. Fastighetens livslängd är 50 år. Det nuvärdesdiskonterade kassaflödet för 

dessa år utgör värderingen, men hur stor del av dessa 50 år är kontrakterade? Ett 

genomsnittligt hyreskontrakt löper över 3-5 år. 3 år utgör cirka 18 % av fastighetsvärdet 

och detta är kontrakterat. Resten av de 47 åren är en ren uppskattning. Således kan 

värdering till verkligt värde ge en alltför positiv bild av företaget, något som skulle strida 

mot försiktighetsprincipen. Detta medför att det kommer att bli väldigt viktigt att visa att 

det finns en stor osäkerhet i de redovisade värdena. Med detta i åtanke anser inte 

Hellström att det går att redovisa förändringar över resultaträkningen som dessutom 

                                                 
153 www.wihlborgs.se 3/12 2003. 
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styrelse och revisorer ska godkänna och fastställa, just med tanke på den stora 

osäkerheten. 

 

Drott 

Claes Ohlsson ser ingen fara i att värdeförändringen i resultaträkningen skulle ge en allt 

för god bild av företaget men är ändå skeptisk till att göra det och anser att 

upplysningskravet ger tillräcklig information. Han tror att analytikerna ser igenom 

företagens redovisning och förmodligen kommer att göra en traditionell bedömning och 

lyfta ut de siffrorna ur resultaträkningen.  

 

Wihlborgs 

Per Mauritzon hävdar att det blir problem om värdering till verkligt värde tas med i 

resultaträkningen. Om man ser till Wihlborgs, vars fastigheter har ett värde mellan 16 och 

20 miljarder kan dessa skifta med ett osäkerhetsintervall på 10 %. Detta är mer än 

Wihlborgs årsvinst. På det sättet kan det vara ett problem men det beror på hur det 

kommer att redovisas i resultaträkningen, om det kommer att bli en egen rad för 

värdeförändring eller om det bakas in på något annat sätt. Han tror att IASB håller på att 

arbeta med nya regler kring resultaträkning men att de inte är klara ännu, så vitt han vet. 

Men på de förslagen han har sett ska värdeförändringen ligga längst ner i 

resultaträkningen. Det största argumentet mot att redovisa till verkligt värde är att man 

kan få en resultaträkning som går upp och ned. Det beror på hur man kan eliminera det 

genom att kunna ha nyckeltal både med förändringarna och utan förändringarna och 

kunna visa det som en egen rad i resultaträkningen så att det inte blandas ihop med det 

andra. Då har man svårt att se var vinsten kommer ifrån.  

 Som det ser ut nu skulle en värdeökning ge mer utdelningsbara medel. Hur 

Wihlborgs kommer att hantera detta är inget som Mauritzon kan svara på. ”Det är inte 

möjligt att dela ut hela värdeökningen även om det formellt sett är tillåtet. Vi vet ju att 

konjunkturen går upp och ner och att man då skulle dela ut allt när man är på toppen 

känns inte riktigt bra.” 

                                                                                                                                                 
154 Besöksintervju med Bruno Christensen 9/12 2003. 
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Huruvida det skulle vara bättre om verkligt värde enbart redovisas över balansräkningen 

vet inte Mauritzon. I England redovisar företagen till verkligt värde, men då endast över 

balansräkningen genom att boka tillgångar mot eget kapital.  

 

Bruno Christensen 

När byte av redovisningsprincip sker måste företagen alltid ange detta tydligt i 

årsredovisningen. Sedan är det upp till läsaren att förstå vad informationen innebär. Dock 

finns det risk att man invaggar läsaren att tro att resultatet är bättre än vad det egentligen 

är med tanke på den stora osäkerheten och de fluktuationer som råder kring denna post. 

Angående var i resultaträkningen värdeförändringen kommer att hamna finns det 

fortfarande viss osäkerhet kring men det troligaste är att det hamnar långt ner i 

resultaträkningen. Risken med värdering till verkligt värde menar Christensen i huvudsak 

kommer att bli att värdet kan fluktuera kraftigt genom åren och att det inte är bestående 

värde som redovisas i balansräkningen och resultaträkningen. Risken ur företagens 

synvinkel är att genom fullständig värdering till verkligt värde vet en eventuell köpare 

redan vad säljaren tycker att fastigheten är värd och det kan bli svårt att göra en bra affär 

vid försäljning av fastigheten.  

Marknadsvärdet påverkar sedan eget kapital och det ger företaget en förändring i 

soliditeten. Vanligtvis ligger soliditeten runt 20-30 % i fastighetsbranschen. Fastigheter 

kan redan idag skrivas upp om värdeökningen är långvarig. Om så är fallet sker det 

genom att man bokar fastigheter mot bundet eget kapital. 

 

Analys av resultaträkningen och balansräkningen 

Samtliga respondenter anser inte att värdeförändringen bör föras över resultaträkningen 

eftersom detta kan ge ett missvisande resultat. Detta med tanke på den stora osäkerhet 

som råder kring värdering av företagets fastighetsbestånd till verkligt värde samt de 

fluktuationer som finns på fastighetsmarknaden. Christensen och Mauritzon är överens 

om att värdeförändringen bör hamna långt ner i resultaträkningen. Vi tycker att detta 

verkar rimligt eftersom det inte bör påverka rörelseresultatet.  

Att redovisa det verkliga värdet i balansräkningen anser Håkan Hellström kan 

bidra till att förbättra redovisningen. Per Mauritzon har ingen uppfattning om det skulle 
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vara bättre om verkligt värde enbart redovisas över balansräkningen. Enligt Christensen 

kan soliditeten på detta sätt förbättras då det egna kapitalet ökar. Vi anser att det blir en 

bättre redovisning om det verkliga värdet av fastigheterna redovisas i balansräkningen, 

förutsatt att värderingen är trovärdig. Eftersom detta ger en klarare bild av företagets 

värde på balansdagen. 

 

Analys av årsredovisningar 

Den största påverkan i resultaträkningen kommer att inträffa det året då företagen 

bestämmer sig för att övergå från att redovisa fastighetsbeståndet till anskaffningsvärde 

till redovisning enligt verkligt värde. Då skall alla fastigheters värdeökning genom åren 

in i årets resultat på en gång. Om man räknar med att värdeökningen hade tagits upp 

första gången 2002 skulle det ha inneburit att resultatet för Wihlborgs hade ökat från 971 

mkr till 1831 mkr. Det är en resultatförbättring på 89 %. Marknadsvärdet skiljer sig 

väsentligt från bokfört värde vilket innebär stora resultatförbättringar för samtliga tre 

fallföretag.  I tabellen nedan visas resultatförändringen för de övriga bolagen i 

undersökningen. Som synes skapar den nya rekommendationen med att redovisa 

värdeförändringen i resultaträkningen väldigt stora fluktuationer i alla bolagen. Vi har 

valt att placera värdeförändringen som en egen post efter rörelseresultatet i 

resultaträkningarna.  

 

 

Eftersom det verkliga värdet skall in i balansräkningens tillgångssida och motbokas mot 

årets resultat innebär det även förändringar för bolagens balansräkningar. Företagens 

balansomslutningar kommer att öka. De kommer troligtvis även öka fluktuationerna. Att 

enbart föra värdeförändringen över balansräkningen skulle innebära att man redovisade 

  Castellum   Drott   Wihlborgs   

  Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 

Värdeförändring   4211   3887  676

Resultat  873 5084 544 4766 971 1831

Resultatförändring i %   482 %   776 %  89 %
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fastigheternas verkliga värde på tillgångssidan och motbokade detta mot bundet eget 

kapital. Det verkliga värdet skall redovisas på balansräkningens tillgångssida och 

motbokas mot årets resultat under eget kapital. Detta innebär att företagens 

balansomslutningar kommer att öka. De procentuella förändringarna av 

balansomslutningarna är inte lika stora som resultatförändringarna kan ge sken av.  

 

De stora förändringar som sker i resultaträkningen och balansräkningen kommer även att 

ha stor inverkan på de nyckeltal som investerare och intressenter använder sig av för att 

bedöma företaget. Det viktigaste när det gäller värdering av fastighetsbolag är trots allt 

substansvärdering155. Det innebär att man värderar företaget utefter dess egna kapital. 

Detta har kunnat göras på ett bra sätt även nu eftersom man har fått uppgift om verkligt 

värde i årsredovisningen men det kommer att bli mycket tydligare genom att man får in 

siffrorna i balansräkning. Några viktiga nyckeltal som har undersökts är vinst / aktie, 

soliditet samt räntabilitet på eget kapital. Soliditet förklaras som justerat eget kapital / 

balansomslutningen och talar om stabilitet eller möjlighet att kunna stå emot förluster. 

Räntabilitet på eget kapital är ett avkastningsmått och beräknas genom resultat efter 

finansiell intäkter och kostnader / eget kapital.156 

Eftersom det fortfarande råder viss osäkerhet om var i resultaträkningen som 

värdeökningen skall redovisas vet man heller inte riktigt hur det kommer att påverka 

vissa nyckeltal. Redovisning till verkligt värde kommer att ge uppblåsta resultat- och 

balansräkningar. Framförallt visar detta sig hos Castellum vars soliditet ökar från 34 % 

till 49 %. Det normala är en soliditet på 20 % - 30 % inom fastighetsbranschen. Även de 

                                                 
155 Gärtner, Robert, Olbert, Lars, Aktievärdering Shareholder Value Analysis (1995), s.18.  
156 www.ekonomiinfo.nu 15/12 2003. 

 Castellum  Drott  Wihlborgs  

 Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 

Fastigheter 13137 17348 35978 40200 19940 20800 

Eget Kapital 4470 8681 9904 14126 6182 7042 

Balansomslutning 13329 17540 36878 41100 22657 23517 

Förändring i %  32 %  11 %  4 % 
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andra fallföretagens soliditet ökar med 3 % för Wihlborgs respektive 7 % för Drott. När 

det gäller vinst per aktie ökar den också markant. Även här är det Castellum som står för 

den största ökningen. Enligt årsredovisningen 2002 hade de en vinst per aktie på ca 21 kr 

men vid redovisning till verkligt värde, enligt vår omräkning, hade de fått en vinst per 

aktie på 124 kr. Återigen bör det påpekas att det är under övergångsåret som det är så här 

stora skillnader. Drott och Wihlborg visar också på ökade vinster per aktie, dock inte i 

samma omfattning som Castellum. Vid goda nyckeltal har företagen lättare för att skaffa 

nytt kapital och räntekostnaderna blir lägre. Detta eftersom företagen visar upp en bättre 

betalningsförmåga och är mer vinstdrivande än vad som visades innan. Däremot är dessa 

värden som fluktuerar mycket under åren med tanke på den osäkerhet som råder vid 

värderingen av fastigheter till marknadsvärde och de snabba förändringar som kan 

inträffa på fastighetsmarknaden. Historiskt sett har fastigheter och fastighetsbolags värde 

varierat kraftigt. Det har från att ha haft en mycket positiv utveckling i vissa perioder 

följts av mycket djupa kriser under andra. Därför borde det vara nödvändigt att 

fastighetsbolagen upplyser om vad olika procenttal i värdenedgångar eller värdeökningar 

skulle kunna innebära för effekter på soliditet samt för lönsamhetsrelaterade mått. 

 

 

4.2.2 Värdering till verkligt värde 

Castellum 

Håkan Hellström menar att det inte går att fastställa ett marknadsvärde på fastigheter 

förrän den aktuella fastigheten faktiskt säljs. De värderingar som utförs vid 

marknadsvärdering är gjorda utifrån en mängd antaganden, bland annat transaktioner på 

marknaden och är ett bedömt värde som inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

  Castellum   Drott   Wihlborgs   

  Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 Årsredovisning IAS 40 

Soliditet 34 % 49 % 27 % 34 % 27 % 30 %

Räntabilitet på EK 20 % 59 % 5 % 34 % 16 % 26 %

Vinst / aktie 21,29 124,00 5,99 52,49 15,56 29,34
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Hellström påpekar också att Castellum endast justerar det verkliga värdet på sina 

fastigheter en gång om året i samband med bokslutet om inte det finns indikationer på att 

det föreligger ett nedskrivningsbehov vid en större värdenedgång. Han anser att värdering 

till marknadspris är en förlegad fråga.  Förlegad i den bemärkelsen att det är felaktigt att 

tro att marknaden, investerare och analytiker vill ha värdering till verkligt värde. Han 

anser att det blivit en politisk fråga där politikerna inte riktigt förstår innebörden av 

reglerna och marknadsvärdering och att man tar på sig ett alldeles för stort ansvar vid 

marknadsvärdering eftersom det är så svårt att fastställa ett marknadsvärde.  

 

Drott 

Claes Ohlsson är osäker på om man skulle värdera varje fastighet för sig eller om det 

skulle ske i en klumpsumma och menar att det kommer bli mycket svårt att kontrollera i 

fall värderingen ska ske i en klumpsumma. Ohlsson är mycket skeptisk till att föra in de 

verkliga värdena i resultaträkningen och balansräkningen och är en förespråkare för 

redovisning till anskaffningsvärde. Han är däremot mycket positiv till att informationen 

om verkligt värde finns i årsredovisningen, men då endast som en not. 

 

Wihlborgs 

Per Mauritzon menar att ur redovisningssyfte är verkligt värde ett mer rättvisande värde, 

en bättre redovisning, men betonar att det beror på hur branschen gör. Skulle alla 

företagen gå över till verkligt värde kan man jämföra fastighetsbestånden och effektivitet 

på ett helt annat sätt än idag. Han menar att om man köpt en fastighet för 20 år sedan och 

använder sig av anskaffningsmetoden får man ett betydligt lägre värde på fastigheten än 

vid marknadsvärdering, vilket då kan ge en mindre rättvisande bild då fastigheten är värd 

mer än vad som visas i redovisningen. 

Per Mauritzon ser inga speciella svårigheter med att ta fram verkligt värde. RR 24 

fastställer att man ska ta fram verkligt värde till årsredovisningen och till 

delårsrapporterna och det gör således Wihlborgs redan nu. Rent praktiskt ser han inga 

större problem med att gå över till verkligt värde. Han menar att det alltid uppkommer 

problem vid förändring av principer men tror inte att det kommer att bli några större 

problem i detta fall. 
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Per Mauritzon uttrycker att han är positivt inställd till värdering av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde. Han betonar vikten av seriösa värderingsinstitut.  

 

Bruno Christensen 

Traditionen i Sverige är att använda anskaffningsvärde och sedan skriva av efter 

skattemässiga principer. Denna nya rekommendation där man skall redovisa 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde kan ställa till en del problem. Anledningen till 

detta är att det inte finns något exakt vetenskap som beskriver hur värderingen skall gå 

till. Eftersom man bara kan få ett 100 % verkligt värde genom att genomföra en 

försäljning av en fastighet kan det bli vissa problem kring en rättvisande bild med tanke 

på att det värdet man får fram vid värderingen bara är ett bedömt värde. Eftersom verkligt 

värde inte är någon absolut sanning till skillnad från anskaffningsvärde som är värderat 

efter en faktisk transaktion är osäkerheten mycket stor. En annan nackdel är att företagens 

balansräkningar kommer att bli uppblåsta med osäkra värden och att detta kan ge stora 

fluktuationer. 

Christensen förklarar att det vanligaste sättet de arbetar utifrån vid 

fastighetsvärdering är att marknadsvärdet beräknas genom driftsnetto/avkastningsfaktorn. 

Driftsnetto är hyresintäkter minus fastighetskostnader och avkastningsfaktorn är ett värde 

som ligger kring 8-10 % i storstadsregionerna. Både driftsnettot och avkastningskravet 

kan variera med åren och beroende på i vilken region som fastigheten är belägen. 

Driftsnettometoden som Christensen förklarar är en typ av kassaflödesmetod.  Eftersom 

det är en strikt ekonomisk modell går det inte att bedöma in omvärlden i detta. Det är 

olika avkastningskrav i olika regioner. Då kan man använda sig av hyresnivåerna.  

Bruno Christensen förklarar att det redan idag ingår i revisorns uppgift att granska 

bedömningen av verkligt värde, så det kommer inte att bli någon skillnad kring detta. 

På frågan varför det hittills endast är på gång att redovisa fastigheter till verkligt värde 

men inga andra materiella tillgångar svarar han att det är inom fastighetsbranschen som 

de största övervärdena finns men att det inte är omöjligt att det i framtiden även kommer 

att komma rekommendationer om att redovisa maskiner och inventarier till verkligt 

värde.  
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Analys av verkligt värde 

Verkligt värde fastställs som det mest sannolika pris som rimligen kan erhållas på 

marknaden på balansdagen inom ramen för definitionen av verkligt värde. Det är det 

bästa pris som säljaren rimligen kan räkna med att erhålla och det mest fördelaktiga pris 

som köparen rimligen kan påräkna. Denna bedömning får inte påverkas av särskilda 

villkor och omständigheter såsom en ovanlig finansiering, sale and leaseback-avtal eller 

särskilda villkor som utlovats av personer med anknytning till transaktionen. 

Företagen ser lite olika på värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Hellström menar att det är en omöjlighet att få fram marknadsvärdet enbart genom 

en värdering. Enligt honom går det bara att få fram ett korrekt marknadsvärde genom 

försäljning av fastigheten. Ohlsson och Mauritzon ser däremot inte lika stora problem 

med att bedöma det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. Christensen ser i likhet med 

Hellström vissa problem med att bedöma det verkliga värdet. Han anser att det är ett 

problem med att det inte finns någon exakt vetenskap som beskriver hur marknadsvärde 

skall beräknas. Det är även ett stort problem med den stora osäkerheten som råder kring 

värderingen. 

 

4.2.3 Intern/Extern värdering 

Castellum 

När det gäller intern och extern värdering av fastighetsbeståndet använder sig Castellum 

helt och hållet av intern värdering, enligt Hellström. I Castellums årsredovisning framgår 

det dock att även ett externt värderingsinstitut används vid fastighetsvärderingen och att 

detta resultat stäms av med den interna. Det är dock den interna värderingen som väger 

tyngst och som tas med i årsredovisningen. IAS 40 rekommenderar att värderingen ska 

utföras av externa värderare men det är inget som Castellum kommer att ta hänsyn till. 

Hellström är i stället kritisk till att fastighetsvärderingen ska utföras av externa institut 

eftersom han menar att fastighetsbolagen själva är betydligt mer välinformerade och 

besitter bättre kunskap om fastighetsbranschen än de externa värderingsinstituten. 

Hellström hänvisar till att det är fastighetsbolagen som förhandlar om hyreskontrakt och 

genomför fastighetstransaktioner. 
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Drott 

Drott använder sig av externa värderare och ser inga problem i att värdera till verkligt 

värde utan är istället positiv till det. Drott lyssnar på deras synpunkter och kommer med 

egna reflektioner. De anser att de externa värderingsbyråerna som finns är mycket 

tillförlitliga och kunniga inom sin bransch men Claes Ohlsson menar att det är ändå de 

som arbetar inom fastighetsbranschen som kan den bäst. De gör alltså ingen intern 

värdering och anser inte det nödvändigt då de synar den externa värderingen mycket noga 

och vid avvikande uppfattning, som händer relativt ofta, tar de upp till diskussion. 

 Drott är medlemmar i Svensk Fastighetsindex och får därifrån branschstatistik. 

Därefter kan de göra jämförelser med andra fastighetsbolag och granska 

marknadsvärdena. Drott gör marknadsvärdering en gång per år och anser inte behöva 

göra det oftare. Värderingen sker vid tidpunkten inför årsbokslutet.  

 

Wihlborgs 

Per Mauritzon säger att avsikten är att göra externa värderingar en gång om året, och att 

de sen själva på Wihlborgs får ha en utbyggd värderingsmodell för alla sina fastigheter så 

att de internt kan ta fram ett aktuellt värde vid varje kvartal. Så att man hela tiden 

stämmer av med de externa när de görs. Han menar att man nog inte kan bortse från den 

externa värderingen, för annars blir det brist i trovärdighet. Mauritzon betonar också 

vikten av att använda seriösa värderare för att på så sätt ge en så rättvisande bild som 

möjligt.  

Den externa värderingen görs i samband med årsskiftet. Det är de siffrorna som 

presenteras i årsredovisningen. Han menar att de externa värderingarna har högre status 

än om de själva internt på Wihlborgs gör värderingarna, även om de externa värderarna 

använder samma modeller. Det är underskriften av externa värderare som har betydelse. 

 

Bruno Christensen 

Christensen menar att det måste vara en eller flera oberoende värderingsmän som 

värderar fastigheterna. Anledningen till detta är att för att få den högsta möjliga 

trovärdighet kring värderingen skall den ske av oberoende organisation.  Han förklarar att 

Ernst & Young har en avdelning som även sysslar med fastighetsvärdering och då endast 
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till de bolag som de själva inte reviderar för att undvika att hamna i en jävsituation. Även 

om det inte lagstiftas om att värderingen skall ske av oberoende värderingsmän tror 

Christensen att det kommer att bli branschkutym att man använder sig av extern 

värdering.  

 

Analys av Externa/Interna värderare 

Både Wihlborgs och Drott använder den externa värderingen i årsredovisningen. Båda 

företagen använder samtidigt interna värderare för att stämma av med de externa 

värderarna. Castellum däremot använder sig av internvärdering i årsredovisningen 

eftersom företaget anser sig vara mer välinformerat och besitter större kunskap om 

fastighetsbranschen än de externa värderingsinstituten. Castellum använder sig dock av 

externa värderingsmän men detta används enbart internt i jämförande syfte. Även Drott 

anser trots att de i årsredovisningen använder sig av externa värderingsmän att det är de 

själva på Drott som faktiskt kan fastighetsbranschen bäst. 

Christensen betonar vikten av att det måste finnas extern värdering för att få 

högsta möjliga trovärdighet. Även om det i dagsläget inte finns någon tvingande 

lagstiftning kommer det troligtvis att bli kutym inom branschen. I IAS 40 punkt 26 

rekommenderas företagen att använda sig av externa oberoende värderingsmän vid 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta anser vi kan vara för att ge 

företaget en högre trovärdighet.  

Vi tror att det finns risk för att det kan förekomma ägarintresse som påverkar 

värderingsresultatet hos dem som använder sig av internvärdering. Detta eftersom 

företagets utdelningsbara medel påverkas. Fastighetsbolagen anser att de själva är bäst 

lämpade för att göra fastighetsvärderingen men att de externa används för att ”få namnet 

på papper”, och därmed öka trovärdigheten i rapporteringen. 

 

4.2.4 Jämförbarhet 

Castellum 

Utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper uttrycker Hellström en rädsla för att 

redovisningen rent allmänt kommer att bli sämre. Vidare tycker Hellström att det skapats 
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en konstig debatt där fastigheter hanteras som värdepapper och värderas till verkligt 

värde. Han drar paralleller med maskiner i tillverkande företag som det inte är aktuellt att 

redovisa till verkligt värde och menar att inte heller fastigheter bör värderas till verkligt 

värde eftersom det inte ökar jämförbarheten mellan företag jämfört med idag. 

 

Drott 

Claes Ohlsson anser inte att redovisning och värdering till verkligt värde utifrån de 

kvalitativa egenskaperna är speciellt positivt, utan ser helst att han slipper redovisa till 

verkligt värde. Han anser inte att någon av de kvalitativa egenskaperna blev bättre i en 

jämförelse mellan anskaffningsvärde och marknadsvärde. Ohlsson tror inte att 

jämförbarheten kommer att öka även om alla redovisar efter likartad princip. För att 

ökning av jämförbarheten ska vara möjlig ställer det enorma krav på värderarna och 

enhetliga värderingsprinciper.  

 

Wihlborgs 

Per Mauritzon betonar vikten av att alla fastighetsbolag redovisar på samma sätt, 

antingen till verkligt värde eller till anskaffningsvärde. Vilken princip som används spelar 

enligt Mauritzon mindre roll för jämförbarheten. Det viktiga är att samma princip 

används, endast då ökar jämförbarheten mellan bolagen och över tiden. 

 

Bruno Christensen 

Jämförbarheten kommer troligtvis att öka om det blir så att alla aktörer kommer att 

använda sig av samma princip. I övrigt spelar det inte så stor roll för gemene man 

samtidigt som analytiker redan idag kan få fram vilka värden de vill. 

 

Analys av jämförbarhet 

När det gäller jämförelse i branschen ser respondenterna lite olika på det. Claes Ohlsson 

tror inte på en ökning av jämförbarheten trots om alla redovisar efter samma princip. Om 

jämförbarheten skulle kunna öka ställer det extremt stora krav på att värderarna. Per 

Mauritzon är mycket mer positiv till att jämförbarheten kommer att öka men hävdar att 

om detta skulle vara möjligt måste alla företag redovisa enligt samma princip. 
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Jämförbarheten skulle öka eftersom det blir lättare att genomföra korrekta bedömningar 

av fastighetsbestånden. Även gällande jämförbarheten uttrycker Håkan Hellström en 

rädsla för att redovisningen kommer att bli sämre. Christensen hävdar att i och med IAS 

40 kommer jämförbarheten att öka om alla inblandade kommer att värdera till verkligt 

värde. Vad som är mycket viktigt enligt honom är att redovisa vilken princip man 

använder och utförligt ange detta i årsredovisningen. Den största skillnaden i 

jämförbarheten kommer att uppstå det år som företaget ändrar värderingsprincip.  

För att en jämförelse ska vara möjlig, mellan företag och över tiden, anser vi att 

det är av stor vikt att företagen använder samma principer år efter år men även att 

branschen använder sig av likartade principer. Detta gäller både värderingsmodeller och 

redovisningsprinciper. 

 

4.2.5 Tillförlitlighet 

Castellum 

Håkan Hellström menar att redovisningens tillförlitlighet kommer att minska om 

fastighetsbolagen redovisar till verkligt värde, bland annat eftersom det inte går att 

fastställa det verkliga värdet på fastigheten innan den avyttras. Han påpekar även att 

försiktighetsprincipen ligger kvar i referensramen som ett verktyg för att öka 

tillförlitligheten men ifrågasätter om det är att iaktta försiktighet när fastigheter värderas 

och redovisas till verkligt värde. Hellström menar att försiktigheten i redovisningen 

minskar eftersom 60 – 70 % av det totala resultatet är en skrivbordsprodukt. Följden av 

detta menar han blir att försiktigheten minskar och det är tveksamt om företagens 

information stärker informationen på marknaden. Vidare menar han att värdering till 

verkligt värde kan ge en alltför positiv bild av företaget. 

 

Drott 

Claes Ohlsson uttrycker skepsis mot att transparensen skulle öka vid redovisning till 

verkligt värde. Vidare anser han att värdering och redovisning till anskaffningsvärde är 

betydligt mer försiktigt än marknadsvärdering. Däremot anser han inte att 

värdeförändringen i resultaträkningen skulle ge företaget en alltför positiv bild av 
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företaget eftersom han menar att analytikerna förmodligen ser igenom detta och gör sina 

sedvanliga och traditionella bedömningar och lyfter ur de siffrorna ur resultaträkningen. 

 

Wihlborgs 

Mauritzon påpekar att redovisning och värdering av fastigheter till verkligt värde inte 

skulle minska tillförlitligheten i rapporterna och redovisningen. Han påpekar dock att det 

ställs krav på att både värderingsinstituten och fastighetsbolagen är trovärdiga och tydliga 

i den information de lämnar ifrån sig. På frågan om det finns risk med att verkligt värde 

skulle ge en för positiv bild av företaget menar Per Mauritzon att risken finns. Han 

fortsätter med att samma risk ändå finns om man köper ett stort bestånd när 

marknadspriserna är höga, då har man ett fastighetsbestånd som snabbt sjunker i värde 

vilket möjligtvis inte ger en rättvisande bild.  Per Mauritzon menar att det visserligen 

finns en risk med värdering till verkligt värde och att detta skulle ge en alltför positiv bild 

av företagen. Men han ser inte detta som något av de större problem som värderingen av 

verkligt värde skulle medföra. 

Per Mauritzon anser vidare att försiktighetsprincipen inte används i lika stor 

utsträckning idag. Han menar att värderingen till marknadsvärde gör att den rättvisande 

bilden sätts mer i fokus och det är den bilden som är gällande idag. Vidare menar 

Mauritzon att det inte är helt fel med försiktighetsprincipen men att man inte får vara så 

försiktig att det ger en felaktig bild. Han tror att marknadsvärdering ger en bättre bild av 

hur företagets ställning och resultat är, framför allt ställning eftersom resultat kan 

fluktuera väldigt på grund av osäkerhet i värderingar.  

 

Bruno Christensen 

För att försöka att visa så stor försiktighet som möjligt är det viktigt att företagen följer de 

regler som finns och inte gör subjektiva antaganden. Christensen påtalar återigen vikten 

av att det är viktigt med externa värderare och att det kanske bör vara ett krav för de 

börsnoterade företagen. 
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Analys av tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att kunna avbilda företagets ekonomiska verklighet. 

Redovisningsinformation är tillförlitlig om den avspeglar den verklighet som den avser 

att avspegla eller kan förväntas avspegla. Användandet av externa värderare borde öka 

neutraliteten som är en viktig del när det gäller att skapa en hög tillförlitlighet. Både 

Ohlson och Mauritzon påpekar vikten av oberoende externa värderare som ett led i att 

öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Hellström delar dock inte denna uppfattning utan 

anser att Castellums interna värdering har en högre tillförlitlighet eftersom han anser att 

de besitter bättre kunskap om fastighetsbranschen. Han grundar sitt argument på att det 

faktiskt är fastighetsbolagen som genomför försäljningar och förhandlar och skriver avtal 

om hyror och försäljningar. Han anser inte heller att det kommer att bli ett problem vad 

gäller oberoende frågan. 

Syftet med försiktighetsprincipen, som är ett attribut för tillförlitlighet och som 

tidigare nämnts, att ett företag inte ska övervärderas och att intressenter inte ska få en för 

positiv bild av ett företag. När det gäller huruvida den nya värderingsprincipen ger en för 

optimistisk syn på ett företag går meningarna isär. Hellström menar att värderingen till 

marknadsvärde får till följd att försiktigheten minskar och att värderingen kan ge för 

positiv bild av ett företag. Claes Ohlsson däremot tror inte att en värdeförändring i 

resultaträkningen skulle ge en för positiv bild av ett företag eftersom han tror att 

analytikerna ändå kommer att göra sina egna beräkningar. Per Mauritzon menar att det 

visserligen finns en risk med värdering till verkligt värde, att det finns en risk för att detta 

värde skulle ge en alltför positiv bild av ett företag. Men han ser inte detta som något av 

de större problem som värderingen av verkligt värde skulle medföra.  

Sammantaget utifrån intervjuerna är det för tidigt att säga om värderingen till 

verkligt värde skulle göra att intressenter får för positiv bild av företag, det får framtiden 

utvisa. Intervjuerna bekräftar att försiktighetsprincipen har minskat i betydelse. 
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4.2.6 Begriplighet 

Castellum 

Hellström anser inte att begripligheten kommer att öka och menar att de som inte förstår 

redovisning och fastighetsvärdering idag inte heller kommer att förstå den vid en 

eventuell förändring. Han tror att redovisningen i framtiden kommer att betona 

marknadsredovisning i större utsträckning och då det finns svårigheter att definiera detta 

tappar allmänheten intresse. Detta gör att aktieägarna förlorar användning av 

årsredovisningen. 

 

Drott 

Det ökade upplysningskravet som finns i och med IAS 40 anser inte Claes Ohlsson 

kommer att öka begripligheten i redovisningen eftersom mycket av det som ingår i det 

ökade upplysningskravet redan presenteras i dagens årsredovisningar. Information finns 

redan noterna och han anser att det är upp till var och en att sätta de i relation till 

redovisningen. Ohlsson menar att analytikerna ändå ser igenom redovisningen och i 

första hand ser till sina egna värderingar. Han anser att det är annat som styr 

begripligheten, exempelvis är det viktigt att tydligt tala om vilka värderingsmetoder man 

använder sig av. 

 

Wihlborgs 

Mauritzon tror inte att den nya värderingsmetoden, att redovisa till verkligt värde, 

kommer att påverka begripligheten i rapporterna. Han påpekar även att lekmän kanske 

inte har så stor nytta av redovisningsinformationen oberoende av värderingsmetod.  Per 

Mauritzon påpekar dock att det ställs höga krav på att värderingsinstituten och 

fastighetsbolagen själva är trovärdiga och tydliga.  

 

Bruno Christensen 

Christensen tror inte att begripligheten nämnvärt kommer att öka. Vidare tror han att de 

som håller på med investeringar är så pass insatta i olika redovisningsprinciper att det inte 

spelar någon roll om det verkliga värdet står som upplysning eller om det redovisas i 
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balansräkningen. Bruno Christensen anser även han att det ökade upplysningskravet inte 

hade speciell stor betydelse för gemene man som kanske inte helt förstår informationen. 

  

Analys av begriplighet 

Ingen av respondenterna tror att begripligheten kommer att öka i och med IAS 40. De 

anser att den kommer att vara oförändrad då informationen i dagsläget redan finns 

tillgänglig i årsredovisningarna. De är tämligen överens om att allmänheten inte kommer 

att påverkas av den ökade informationen som IAS 40 för med sig. Med begriplighet 

menas att användaren ska förstå innebörden av den information som lämnas ut till 

marknaden. Användaren anses vara någorlunda kunnig inom ekonomi och redovisning 

enligt IASB. Användaren antas alltså kunna förstå skillnaden mellan värdering till 

anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde. IASB anser även att användaren själv 

ska skaffa sig kunskap som behövs för att förstå innebörden av årsredovisningen. Därmed 

ska användaren förstå vad skillnaden mellan de två sätten att värdera på har för påverkan 

på redovisningen och vilken innebörd det ger både på resultaträkningen och på det egna 

kapitalet. På frågan om begripligheten kommer att öka svarar tre av fyra respondenter 

dels utifrån vanliga lekmän och dels utifrån analytiker. Detta indikerar att respondenterna 

inte är på det klara med vad begreppet begriplighet innefattar.    

Vi anser att det ökade upplysningskravet borde föra med sig ökad begriplighet för 

de som informationen vänder sig till men så är nog inte fallet. Detta eftersom analytiker 

och andra intressenter gör sina egna tolkningar oavsett utökat upplysningskrav eller ej. 

De som förstår sig på fastighetsbranschen förstår sig även på skillnaden mellan 

anskaffningsvärde och verkligt värde och vilka konsekvenser värderingsmetoderna får för 

redovisningen.  

 

4.2.7 Relevans 

Castellum 

Hellström menar att redovisningens relevans kommer att minska om fastighetsbolagen 

redovisar till verkligt värde eftersom det som presenteras i redovisningen och de 

ekonomiska rapporterna inte kommer att spegla hur det ser ut i praktiken.  
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Drott 

Att relevansen skulle öka i och med IAS 40 ser Claes Ohlsson mycket skeptiskt på. Han 

ser inget positivt med det och anser istället att värdering till anskaffningsvärde ger mer 

relevans än marknadsvärdering. Slutligen ställde sig Claes Ohlsson skeptisk till att man 

skulle komma att försöka parera mellan fluktuationerna på marknaden. Han ser även en 

risk i att man blir allt mer kortsiktig, vilken han fruktar för i en bransch där stabilitet ska 

råda.   

 

Wihlborgs 

Per Mauritzon anser att relevansen kommer att öka när fastigheterna kan värderas till 

verkligt värde. Vidare menar han att de värden man försöker fastställa som 

marknadsvärde oftast är mer rätt än de historiska. Per Mauritzon påpekar dock att det 

ställs krav på att värderingsinstituten och fastighetsbolagen är trovärdiga för att få en 

ökad relevans. 

 

Bruno Christensen 

Christensen kan inte se att relevansen kommer att öka, men inte heller minska, med de 

nya värderingsreglerna. Fastighetsbolagen anger i dagsläget marknadsvärdet av sina 

fastigheter och detta kommer att bli norm genom upplysningskravet som IAS 40 och 

även RR 24 förespråkar så för revisorerna är detta inget nytt. Det största problemet med 

denna typ av värdering är dock osäkerheten kring värderingen. 

 

Analys av relevans 

Redovisningsinformationen som lämnas av företag ska uppfylla kravet på relevans. 

Information är relevant när den påverkar användarens ekonomiska beslut. Detta kan göras 

dels genom uppskattning och utvärdering av dåtida, nutida och framtida händelser, dels 

genom bekräftande och korrigering av redan skedda händelser. När man tittar på 

anskaffningsvärdering och värdering till verkligt värde utifrån detta kan man dra några 

generella slutsatser. Så kallad prognosrelevans, framtida händelser, skulle kunna ses som 

att värdera till marknadsvärde. Verkligt värde fastställs som det mest sannolika pris som 

rimligen kan erhållas på marknaden på balansdagen inom ramen för definitionen av 
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verkligt värde. Det är de framtida kassaflödena som värderas och i prognosrelevansen ska 

just dessa beaktas. Företagen ser lite olika på värderingen av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. Hellström menar att det är en omöjlighet att få fram marknadsvärdet 

enbart genom en värdering. Enligt honom går det bara att få fram ett korrekt 

marknadsvärde genom försäljning av fastigheten. Ohlsson och Mauritzon ser däremot 

inte lika stora problem med att bedöma det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. 

Christensen ser i likhet med Hellström också vissa problem med att bedöma det 

verkliga värdet, som helst ska vara detsamma som marknadsvärde. Han anser att det är ett 

problem med att det inte finns någon exakt vetenskap som beskriver hur marknadsvärde 

skall beräknas. Det är även ett stort problem med den stora osäkerheten som råder kring 

värderingen. 

 Återföringsrelevans, tidigare händelser, skulle i sin tur kunna ses som värdering 

till anskaffningsvärde.  Anskaffningsvärdet är den summa man betalar för en fastighet vid 

anskaffningstidpunkten med av- ned- och uppskrivningskorrigeringar och 

återföringsrelevansen granskar och följer upp historiska händelser. Rent generellt tycker 

alla intervjuade att värdering till anskaffningsvärde är bra men med olika tyngdpunkter. 

Claes Ohlsson vill helst slippa marknadsvärdering och anser att anskaffningsvärdering är 

betydligt bättre, Håkan Hellström ser oerhört stora svårigheter i att få ett tillförlitligt 

verkligt värde. Han vidhåller att anskaffningsvärdering är att föredra och vid ett val 

mellan de båda principerna kommer Castellum att välja värdering till 

anskaffningskostnad. Per Mauritzon är positiv till att värdera till verkligt värde men anser 

ändå att värdering till anskaffningskostnad är bra. Christensen säger att 

anskaffningsvärdering är det traditionella och en annan typ av värdering kan ställa till 

problem.  

Det ska även finnas en balans mellan prognos- och återföringsrelevans. I detta 

fall, med IAS 40, kan det finnas en avvägning mellan de både sätten att värdera. Kanske 

för att uppfylla relevanskravet ska det finnas information om både värderingssätten.  

Tidpunkten för informationen är även av stor betydelse för relevansen, 

informationen får inte lämnas för sent, då mister den i relevans. Här skulle man kunna dra 

slutsatsen att värdering till anskaffningskostnad är för gammal information för att vara 

relevant och att det är marknadsvärdet som är mer relevant. 
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Det har tidigare inte funnits något krav på att lämna information om fastigheternas 

verkliga värde i svenska regler. Samtliga fallföretag har dock redan gjort detta även 

tidigare. 

 

4.2.8 Rättvisande bild 

Castellum 

Vad gäller förhållandet mellan IAS 40 och redovisningens krav på en rättvisande bild 

konstaterar Hellström att i ett balansräkningsperspektiv kanske det inte blir sämre. 

Redovisar man det strikt över balansräkningen förändrar det inte bilden, men osäkerheten 

är för stor för att det skall ge en klar bild om man redovisar förändringen över 

resultaträkningen. Här anser han att osäkerheten är ett litet problem i jämförelse med det 

totala under/övervärdet. Balansräkningsperspektivet ger oftast en rättvisande bild men 

han är ytterst tveksam till att redovisning över resultaträkningen skulle ge en bättre bild 

av företaget. Vidare fasthåller han att en värdering till anskaffningsvärde helt och hållet 

är att föredra i räkenskapsböckerna och att Castellum kommer att behålla detta även när 

man får möjlighet att välja värderingsmetod.  

 
Drott 

Ohlsson anser att om man för in värdeförändringen i resultatet ger det inte en mer 

rättvisande bild av företaget. Han påpekar att marknadsvärdet redan finns noterat som 

information i årsredovisningen. Ohlsson påpekar återigen att han anser att det är bra att 

notera marknadsvärdet men att det strider mot att ge en rättvisande bild av företaget om 

man använder det som redovisningsprincip. 

 
Wihlborgs 

Per Mauritzon menar att ur redovisningssyfte är verkligt värde ett mer rättvisande värde, 

en bättre redovisning, men betonar att det beror på hur branschen gör. Skulle alla 

företagen gå över till verkligt värde kan man jämföra fastighetsbestånden och effektivitet 

på ett helt annat sätt än idag. Han menar att om man köpt en fastighet för 20 år sedan och 

använder sig av anskaffningsmetoden får man ett betydligt lägre värde på fastigheten än 
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vid marknadsvärdering, vilket då kan ge en mindre rättvisande bild då fastigheten är värd 

mer än vad som visas i redovisningen. 

På frågan om det finns risk med att verkligt värde skulle ge en för positiv bild av 

företaget menar Per Mauritzon att risken finns. Han fortsätter med att samma risk ändå 

finns om man köper ett stort bestånd när marknadspriserna är höga, då har man ett 

fastighetsbestånd som snabbt sjunker i värde vilket möjligtvis inte ger en rättvisande bild.  

Mauritzon betonar vikten av att använda seriösa värderare för att på så sätt ge en så 

rättvisande bild som möjligt.  

Vidare anser han att marknadsvärdering ger en bättre bild av hur företagets 

ställning och resultat är, framför allt ställning. Resultat kan fluktuera väldigt på grund av 

värderingar, osäkerhet i värderingar.  

 
Bruno Christensen 

Eftersom man bara kan få ett 100 % verkligt värde genom att genomföra en försäljning 

av en fastighet kan det bli vissa problem kring en rättvisande bild med tanke på att det 

värdet man får fram vid värderingen bara är ett bedömt värde. Christensen menar att 

redovisning enligt IAS 40 är rättvisande om rättvisande bild skall visa marknadsvärdet.  

 

Analys av rättvisande Bild 

De kvalitativa egenskaperna ska tillsammans ge en rättvisande bild av företagets 

finansiella ställning.  Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Visserligen har 

många fastighetsbolag redan tidigare lämnat uppgifter om verkliga värden i sina 

årsredovisningar men det faktum att det nu är ett krav i och med ökade 

tilläggsupplysningar bör ge en tydligare bild av företagens fastigheter. Utifrån de olika 

svar vi fått från respondenterna ställer vi oss tveksamma till om de har en korrekt 

uppfattning av vad som utgör en rättvisande bild. 

               Hellström och Ohlsson ger liknande svar. De är båda tveksamma till om 

redovisning till verkligt värde ger en mer rättvisande bild om resultatförändringen förs 

över resultaträkningen. Ohlsson drar det till och med så långt att han påstår att värdering 

till verkligt värde strider mot att ge en rättvisande bild av företaget om det används som 
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redovisningsprincip.  Mauritzon och Christensen ger liktydiga svar. De antyder båda att 

redovisning till verkligt värde eventuellt ger en mer rättvisande bild av redovisningen 

beroende på om hela fastighetsbranschen redovisar enligt samma princip. Det kräver 

dessutom att enhetliga värderingsprinciper används för att på ett tillförlitligt sätt kunna 

fastställa det verkliga värdet. Respondenternas knapphändiga koppling till de kvalitativa 

egenskaperna i svaren angående rättvisande bild tyder också på att de inte har en 

fullständigt klar bild av vad som innefattas i begreppet rättvisande bild.    

Tillförlitligheten är en av de fyra kvalitativa egenskaperna som ska vara uppfylld 

för att ge en rättvisande bild. Problematiken och osäkerheten kring fastställandet av 

verkligt värde bidrar till en minskad tillförlitlighet. Något som också får negativa effekter 

på relevansen i redovisningen. Detta talar för att redovisning till verkligt värde skulle ge 

en sämre rättvisande bild. Det krävs med andra ord enhetliga värderingsmetoder för att 

öka tillförlitligheten. Ett krav på oberoende extern värdering skulle med all sannolikhet 

även bidra till en mer rättvisande bild eftersom neutralitet också är ett attribut för 

tillförlitlighet.     

 

4.2.9 Betydelse för utländska investerare 

Castellum 

Det talas om att en ökad redovisningsharmonisering bland annat kommer att öka 

utländska investeringar i svenska företag men detta är något som Håkan Hellström 

avskriver som politiskt nonsens. Han menar att detta inte kommer att påverka de svenska 

företagen i någon större grad eftersom världen redan idag är transparent. Castellum har 

haft ett 65 % utländskt ägande och han hävdar att de amerikanska ägarna ofta kan 

betydligt mer om svensk redovisning än de svenska ägarna. Utländska ägare ignorerar 

värderingen, de är istället extremt kassaflödesinriktade vilket förmodligen kommer att 

innebära man går ifrån redovisningen och går mot ett kassaflödestänkande eftersom det är 

det som avgör i det långa loppet. Redovisningen utgör mer en periodiseringsfråga mellan 

när du köper och säljer fastigheten.  
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Drott 

Claes Ohlsson ställer sig tveksam till att utländska aktörer skulle investera mer i Sverige 

med den nya IAS-regeln. Han anser att det redan finns många utländska finansiärer här 

och att informationen redan finns. Vidare anser han att oavsett vilken typ av värdering 

man använder sig av gör de utländska investerarna i likhet med svenska egna värderingar.  

 

Wihlborgs 

Huruvida de nya reglerna skulle göra att fler utländska investerare lockas till Sverige vet 

Per Mauritzon inte. Han anser att det ökade upplysningskravet inte betyder mycket för 

utländska investerare. 

 

Bruno Christensen 

Christensen tror inte att IAS 40 kommer att öka andelen utländskt ägande utan tror att det 

är andra faktorer som kommer att styra istället för redovisningsprincip, exempelvis ränta, 

växelkurs och konjunktur. Vidare tror han att de som håller på med investeringar är så 

pass insatta i olika redovisningsprinciper att det inte spelar någon roll om det verkliga 

värdet står som upplysning eller om det är inbakat i balansräkningen. I övrigt spelar det 

inte så stor roll för gemene man samtidigt som analytiker redan idag kan få fram värdet. 

 

Analys av betydelse för investerare 

Genomgående för respondenterna är att det inte finns någon tro på att just IAS 40 regeln i 

sig kommer att bidra till ökat utländskt ägande. De tror vidare att de utländska investerare 

kan ”läsa” årsredovisningar på samma sätt som innan oavsett om denna regel skulle göra 

att årsredovisningen ändras. Som vi tidigare nämnt är ett av syftena till att IAS-reglerna 

utvecklats, att möjligheten för företag att hitta finansiärer utomlands ska öka. Slutsatsen 

vi kan dra från intervjuerna blir att det åtminstone inte i Sverige verkar finnas någon tro 

på att regeln för fastighetsbolagen kommer att medföra ökat utländskt ägande. Vi tror att 

gällande detta område, om eventuellt utländskt ägande, kommer förmodligen inte 

fastighetsbolagen att påverkas i praktiken av just IAS 40. 
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4.3 Sammanfattning av kapitel 4  

I detta kombinerade empiri och analys kapitel har vi dels presenterat den praktiska 

påverkan redovisning till verkligt värde får på företagens årsredovisningar, dels resultatet 

av de intervjuer vi utfört. Vi har även analyserat det empiriska materialet med 

utgångspunkt i de teorier vi lagt fram tidigare. Noterbart är att åsikterna skiljer sig 

markant mellan representanterna från de olika fastighetsbolagen när det gäller inställning 

till värdering och redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Däremot är de 

ganska eniga när det gäller huruvida redovisning till verkligt värde kommer att påverka 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Resultatet av analyserna samt en diskussion kring 

dessa presenteras i kommande kapitel. 
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5. Resultat 

 detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till. Vi ger även viss självkritik 

till genomförandet av uppsatsen. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning inom 

det aktuella området. 

 

5.1 Diskussion av resultatet 

Resultatet av de undersökningar som genomförts visar att det kommer att bli förändringar 

på vissa områden. Fallföretagens resultaträkningar kommer att skjuta i höjden och ge 

företagen stora resultatförändringar till det bättre. Även balansräkningarna kommer att 

påverkas till viss del. Den största differensen kommer att visas det första året efter att 

redovisningsprincip har bytts. Störst kommer förändringen att bli för de företag som har 

köpt sina fastigheter långt tillbaka i tiden. De har ett lägre anskaffningspris och har 

skrivits av under en lång tid vilket ger ett lågt anskaffningsvärde i redovisningen. Vad vi 

har kommit fram till genom att studera våra fallföretag är att det troligtvis inte spelar 

någon större roll att företagen visar upp dessa bättre resultat. Analytiker och investerare 

ser förmodligen igenom dem och gör sina egna beräkningar oavsett vilken 

redovisningsprincip företagen använder. I och med det högre kravet på upplysningar som 

IAS 40 medför finns alla uppgifter med i årsbokslutet. Analytiker och investerare gör 

sannolikt även sina egna värderingar av fastighetsbestånden. 

 Vi har ytterliggare kommit fram till att det måste föreligga symbios i användandet 

av redovisningsprincip. Om så inte är fallet blir det oerhört svårt att jämföra de olika 

företagens resultat- och balansräkning och kunna dra några slutsatser av dessa. 

 När det gäller att ta fram det verkliga värdet är meningarna delade. Hellström och 

Christensen anser att det är svårt medan de andra inte ser några problem i detta. Våra 

slutsatser är att det förmodligen inte är så pass svårt som branschen väljer att se det. 

Enligt Christensen finns det inga svårigheter att få fram driftsnettot, som är en typ av 

kassaflödesmetod, och som är kutym i branschen. Kassaflödesmetoden utgör dock inte ett 

exakt verkligt värde. Vi anser att då revisorer utan svårigheter kan få fram dessa siffror 

kan det inte finnas så stora problem i det. Blir det bara gängse mall i framtagandet, att 

alla gör på likartat sätt och använder sig av samma principer minskar svårigheterna och 

I 
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problemen. Samtliga fallföretag har på något sätt använt sig av både interna och externa 

värderingsmän. Vad som även har framkommit är att företagen anser sig själva besitta 

den bästa kunskapen men väljer att ta in externa värderare beroende på att det ser bra ut 

på papper. Vi anser att det måste bli tvingande att använda externa värderingsmän. Detta 

för att få så ”sanna” siffror som möjligt och för att minimera riskerna för manipulation av 

desamma. Vi anser även att externa värderare behövs för att jämförelsen mellan företagen 

ska vara möjlig. Om ett företag värderas av interna värderingsmän finns alltid risken att 

redovisningen på ett eller annat sätt styrs. 

 Fallföretagen var alla samstämmiga i att utländska investeringar inte kommer att 

öka i och med IAS 40 och det utökade upplysningskravet. Det finns i dagsläget redan 

många utländska investerare och ägare i svenska fastighetsbolag. Vår slutsats av detta är 

att de gör egna uträkningar oberoende av vad fastighetsföretagen själva har gjort. När det 

gäller de kvalitativa egenskaperna; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

råder delade meningar om hur dessa kommer att påverkas. Gällande tillförlitligheten och 

relevansen lutar det mer åt att fallföretagen tror att det finns risker för att de kommer att 

minska vid värdering till verkligt värde. Orsaken till detta är att de tror det finns stora 

svårigheter vid värderingen. Vi håller inte riktig med här. I teorin står det att 

tillförlitligheten är hög om den visar det den avser att avspegla och detta anser vi att 

redovisningen gör när man värderar till verkligt värde. Fallföretagen är helt eniga om att 

det är mer försiktigt att redovisa till anskaffningsvärde men vi anser att 

försiktighetsprincipen har förlorat i värde jämfört med att företagen vill visa upp en 

rättvisande bild av sin redovisning. För att relevansen ska vara hög har tidpunkten för 

avlämnandet av information betydelse. Om information redovisas för sent mister den i 

relevans och detta anser vi att man kan applicera på detta fall. Anskaffningsvärdering är 

förlegad information som inte har någon relevans medan marknadsvärdering är betydligt 

mer tidsenligt och avspeglar verkligheten bättre. Dessutom anser vi inte att det finns så 

stora svårigheter med att ta fram det verkliga värdet så att det skulle minska 

tillförlitligheten och relevansen. 

 Samtliga intervjuade är eniga om att jämförbarheten enbart kommer att öka om 

alla använder samma princip och endast då och de betonar ytterst vikten av detta. Där 

håller även vi med. Om fastighetsbolagen använder olika värderingsprinciper kommer 
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jämförbarheten istället att bli betydligt mindre, om inte obefintlig. Vi anser även att vid 

användandet av värdering till verkligt värde måste alla använda sig att samma 

värderingsmodeller. De intervjuade är också eniga om att begripligheten inte kommer att 

öka med värdering till verkligt värde. Informationen finns redan i dagsläget i årsbokslutet 

och analytiker, investerare och andra intressenter ser det de vill se.  

Vi har kunnat utläsa från företagen att det framför allt är två av dessa kvalitativa 

egenskaper som ansågs vara viktigare än de andra. Det handlar om jämförbarheten och 

tillförlitligheten. Företagen betonar vikten av att ha externa värderare för att utåt sätt öka 

tillförlitligheten. De anser dessutom att jämförbarheten med andra företag i branschen är 

av yttersta vikt. 

Dessa fyra kvalitativa egenskaper ska tillsammans ge en rättvisande bild av 

företagen men Hellström och Ohlsson anser inte att så är fallet om förändringen sker över 

resultaträkningen. De anser då att redovisningen inte ger en rättvis bild eftersom 

resultatet blir uppblåst. Men meningarna går isär och Mauritzon påpekar istället vikten av 

externa värderingsmän och att redovisningen utifrån dem kan ge företagen en rättvisande 

bild. Vår slutsats är att om alla inom fastighetsbranschen värderar till verkligt värde och 

använder sig av externa värderingsmän ger det en mer rättvisande bild än vid 

anskaffningsvärdering. Detta för att det verkliga värdet, enligt oss, är mer tidsenlig och är 

det faktiska värdena medan anskaffningsvärdet grundar sig på vad man köpte fastigheten 

för, hur länge man har ägt den och andra upp- och nedskrivningsbehov. 

 

5.2 Slutsatser 

Resultatet av denna undersökning är att värdering till verkligt värde för fastighetsbolag 

kommer att påverka årsredovisningarna, framför allt det första året efter byte av 

redovisningsprincip. Det finns även problem kring värderingen till verkligt värde, men 

använder sig alla av likartad teknik minimeras detta problem. Vad gäller de kvalitativa 

egenskaperna kan man säga att IAS 40 inte strider mot dessa, men att de studerade 

fastighetsbolagen lägger olika vikt vid de olika egenskaperna. Tillförlitligheten och 

jämförbarheten anser fastighetsbolagen själva är de viktigaste och om branschen värderar 

på samma sätt kommer dessa att öka och stämma överens med IASB:s referensram. 
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Relevansen kommer också på detta sätt att öka medan begripligheten inte alls kommer att 

påverkas av. Värderingen till verkligt värde kommer alltså att öka relevansen till skillnad 

från om värderingen skett till anskaffningsvärde, tillförlitligheten däremot minskar i 

betydelse då försiktigheten är mer påtaglig vid anskaffningsvärde till skillnad från 

verkligt värde. 

 Vi anser att värdering till verkligt värde är att föredra framför värdering till 

anskaffningsvärde. Vid värdering till verkligt värde måste, och detta vill vi till det yttersta 

påpeka, alla inom branschen värdera enligt samma redovisningsprincip. Företagen måste 

även anlita externa värderingsmän för att kraven på tillförlitligheten, relevansen och 

jämförbarheten ska vara uppfyllda. Begripligheten kommer inte att påverkas vid byte av 

redovisningsprincip. 

 

5.3 Kritik till oss själva 

I kritik till oss själva vill vi påpeka att vi inte har några större erfarenheter i 

intervjuteknik. Frågorna som ställdes kunde ha varit annorlunda utformade och mindre 

ledande. Vi skulle även ha haft fler följdfrågor för att på så sätt få utförligare svar från de 

intervjuade. Vi hade även kunnat intervjua en analytiker och fått se den sidan av 

fastighetsbranschen. Det hade varit intressant och se om vi då hade kommit fram till 

samma resultat. Svaren utifrån intervjuerna ger incitament på att respondenterna inte till 

fullo förstår vad vissa teoretiska begrepp innebär. Detta framkom bland annat vid 

utfrågningen om begriplighet och rättvisande bild. Så här i efterhand hade det därför varit 

bättre om våra frågor inte innehållit de teoretiska begreppen, utan att frågorna enbart hade 

varit utifrån vissa områden exempelvis årsredovisningarna och värdering. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 Då IAS 40 är en regel som ännu inte har implementerats i Sverige finns det svårigheter i 

att se hur den kommer att påverka svenska fastighetsbolag. Då det finns en möjlighet i 

den nya regeln att välja mellan anskaffningsmetoden och värdering till verkligt värde är 

det svårt att förutsäga hur framtiden kommer att bli. Det kommer att bli mycket intressant 
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att se hur företagen kommer att gå till väga. Ett förslag till fortsatt forskning är att efter år 

2005 göra en undersökning om vilken redovisningsprincip fastighetsbolagen använder 

och även se hur värderingsprincipen till verkligt värde faktiskt har för betydelse för 

branschen. Det hade även varit intressant att undersöka resultatförändringen under en 

längre tidsperiod.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till  fastighetsbolagens representanter. 
 
• Hur kommer IAS 40 att påverka fastighetsbolagen i praktiken? 
 
• Redan detta år 1 januari, 2003 då RR 24 började gälla ska man ange upplysningar om 

verkligt värde. Har ni mött svårigheter när det gäller att ta fram marknadsvärde?  
 
• Vilken värdering anser ni är bäst? Värdering till anskaffningsvärde eller till verkligt 

värde. 
 
• Vem kommer ni att vända er till för att få en korrekt värdering? Varför? 
 
• Hur ofta kommer ni att ni att justera marknadsvärdet? Varför? Motivera. 
 
• Vad har ni hittills sett för fördelar och nackdelar med anskaffningsvärden? 
 
• I Sverige och utomlands är det inte ovanligt med en osäkerhet vid värdering av 

fastigheter på +/- 10%. Ser ni det som ett problem att det finns en sådan osäkerhet? 
 
• Tror ni att IAS 40 medför att fler utländska investerar kommer att göra investeringar i 

Sverige? 
 
• Hur förhåller sig IAS 40 till rättvisande bild? Ger verkligt värde en mer rättvisande 

bild av redovisningen? 
 
• Vi utgår från de kvalitativa egenskaperna relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

begriplighet. Vad kommer detta att innebära vid införandet av IAS 40. 
 
• Hur anser ni att IAS 40 förhåller sig till försiktighetsprincipen, som är den princip 

som är mest grundläggande i Sverige? 
 
• Hur ser ni på de skillnader som uppstår i resultatet mellan värdering till 

anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde? 
 
• Anser ni att det finns några risker med att värdera till vekligt värde?  
 
• Finns det några andra viktiga aspekter att föra fram kring IAS 40 eller värdering till 

verkligt värde? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till revisorn 
 
• Vilken värdering anser ni är bäst? Värdering till anskaffningsvärde eller till verkligt 

värde. 
 
• Vem anser du företagen ska vända sig till för att få en korrekt värdering? (oberoende 

värderingsmän eller använda internvärdering) Varför? 
 
• Med tanke på att Sverige är ett litet land med lite likvida medel och liten marknad för 

fastigheter är det svårare här än i de stora länderna i EU att värdera till verkligt värde, 
Vad anser du om det? 

 
• Vad har ni hittills sett för fördelar och nackdelar med anskaffningsvärden? 
 
• Hur tror ni att det kommer att bli rent skattemässigt?  
 
• Tror ni att IAS 40 medför att fler utländska investerar kommer att göra investeringar i 

Sverige?  
 
• Hur förhåller sig IAS 40 till rättvisande bild? Ger verkligt värde en mer rättvisande 

bild av redovisningen? 
 
• Vi utgår från de kvalitativa egenskaperna relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

begriplighet. Vad kommer detta att innebära vid införandet av IAS 40. 
 
• Vad anser du om det ökade upplysningskravet IAS 40 medför?  
 
• Hur anser ni att IAS 40 förhåller sig till försiktighetsprincipen, som är den princip 

som är mest grundläggande i Sverige? 
 
• Hur ser ni på de skillnader som uppstår i resultatet mellan värdering till 

anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde? 
 
• Anser ni att det finns några risker med att värdera till verkligt värde?  
 
• Vad anser du det finns för för- och nackdelar med kassaflödesmetoden? 
 
• Finns det några andra viktiga aspekter att föra fram kring IAS 40 eller värdering till 

verkligt värde? 
 
 
 
 



                                                                                               
 

 81

Bilaga 3 
 

Resultaträkning Castellum Årsredovisning IAS 40 

(Belopp i Mkr)  2 002 2002 
Hyresintäkter  1684 1684 
Fastighetskostnader   
– Drifts- och underhållskostnader  -383 -383 
– Fastighetsskatt  -68 -68 
– Tomträttsavgäld  -15 -15 
– Uthyrning och fastighetsadministration -90 -90 
Driftsöverskott  1128 1128 
 Avskrivningar -116  
Bruttoresultat  1012 1128 
Central administration och marknadsföring  -62 -62 
Resultat fastighetsförsäljningar 503 503 
Bokfört värde -324 -324 
Jämförelsestörande poster 316 316 
Rörelseresultat  1445 1561 
Värdeökning, förvaltningsfastigheter  4095 
Finansiella poster   
Finansiella intäkter 12 12 
Finansiella kostnader -454 -454 
Resultat efter finansiella poster 1003 5214 
Skatt på årets resultat -130 -130 
Resultat efter skatt 873 5084 
Årets resultat 873 5084 
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Balansräkning Castellum Årsredovisning IAS 40 

TILLGÅNGAR 2 002 2002 
Anläggningstillgångar   
Fastigheter 13137 17348 
Summa fastigheter  13137 17348 
Inventarier 7 7 
Summa materiella anläggningstillgångar 13144 17355 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 34 34 
Uppskjuten skattefordran   
Andra långfristiga fordringar 14 14 
Summa finansiella anläggningstillgångar  48 48 
Summa anläggningstillgångar 13192 17403 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  8 8 
Övriga fordringar 89 89 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 20 
Summa kortfristiga fordringar    
Kassa och bank 20 20 
Summa omsättningstillgångar 137 137 
SUMMA TILLGÅNGAR  13329 17540 

   
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  86 86 
Övriga bundna reserver  20 20 
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 3491 3491 
Årets resultat  873 5084 
Summa eget kapital  4470 8681 
Minoritetsintresse 6 6 
Avsättningar 11 11 
Summa avsättningar 17 17 
Skulder   
Lån förvaltningsfastigheter 8264 8264 
Leverantörsskulder  136 136 
Skatteskulder 16 16 
Övriga skulder  36 36 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 390 390 
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Summa skulder  8842 8842 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13329 17540 
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Bilaga 4 
 

Resultaträkning Drott Årsredovisning IAS 40 

(Belopp i Mkr)  2 002 2 002 
Hyresintäkter  3634 3634 
Övriga intäkter 41 41 
Fastighetskostnader   
– Drifts- och underhållskostnader  -925 -925 
– Fastighetsskatt  -215 -215 
– Tomträttsavgäld  -68 -68 
– Fastighetsadministration och 
underhåll 

-270 -270 

Driftsöverskott  2197 2197 
 Avskrivningar -335  
Bruttoresultat  1862 2197 
Central administration och 
marknadsföring  

-98 -98 

Resultat fastighetsförsäljningar 257 257 
Jämförelsestörande poster   
Nedskrivning fastigheter -338 -338 
Rörelseresultat  1683 2018 
Värdeökning, förvaltningsfastigheter  3887 
Finansiell poster   
Finansiella intäkter 26 26 
Finansiella kostnader -1092 -1092 
Resultat efter finansiella poster 617 4839 
Skatt på årets resultat -73 -73 
Resultat efter skatt 544 4766 
Minoritetens andel   
Årets resultat 544 4766 
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Balansräkning Drott Årsredovisning IAS 40 

TILLGÅNGAR 2 002 2 002 
Anläggningstillgångar   
Fastigheter 35978 40200 
Summa fastigheter  35978 40200 
Inventarier 36 36 
Summa materiella 
anläggningstillgångar 

36014 40236 

Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran 237 237 
Andra långfristiga fordringar 105 105 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar  

342 342 

Summa anläggningstillgångar 36356 40578 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 310 310 
Kundfordringar  64 64 
Övriga fordringar 39 39 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  

36 36 

Summa kortfristiga fordringar  449 449 
Kassa och bank 73 73 
Summa omsättningstillgångar 522 522 
SUMMA TILLGÅNGAR  36878 41100 

   
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  185 185 
Överkursfond    
Övriga bundna reserver  4480 4480 
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 4695 4695 
Årets resultat  544 4766 
Summa eget kapital  9904 14126 
Avsättningar   
Avsatt till pensioner 61 61 
Uppskjuten skatteskuld  2458 2458 
Summa avsättningar 2519 2519 
Långfristiga Skulder   
Långfristig skuld till kreditinstitut 19378 19378 
Förlagslån 43 43 
Övriga långfristiga skulder 13 13 
Summa räntebärande skulder  19434 19434 
Kortfristiga skulder   
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Kortfristig skuld till kreditinstitut  3566 3566 
Leverantörsskulder  249 249 
Övriga kortfristiga skulder  236 236 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

970 970 

Summa ej räntebärande skulder  5021 5021 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

36878 41100 
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Bilaga 5 
 

Resultaträkning Wihlborgs Årsredovisning IAS 40 

(Belopp i Mkr)   2 002 2002 
Hyresintäkter  2282 2282 
Fastighetskostnader   
– Drifts- och underhållskostnader  -727 -727 
– Fastighetsskatt  -107 -107 
– Tomträttsavgäld  -36 -36 
Driftsöverskott  1412 1412 
 Avskrivningar -184  
Bruttoresultat  1228 1412 
Central administration och marknadsföring  -49 -49 
Resultat fastighetsförsäljningar 606 606 
Rörelseresultat  1785 1969 
Värdeökning, förvaltningsfastigheter  676 
Finansiella poster   
Finansiella intäkter 42 42 
Finansiella kostnader -817 -817 
Resultat efter finansiella poster 1010 1870 
Skatt på årets resultat -31 -31 
Resultat efter skatt 979 1839 
Minoritetens andel -8 -8 
Årets resultat 971 1831 
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Balansräkning Wihlborgs Årsredovisning IAS 40 

TILLGÅNGAR 2 002 2002 
Anläggningstillgångar   
Fastigheter   
Byggnader, mark och markanläggningar  18084  
Pågående ny-, till- eller ombyggnation  1807  
Fastighetsinventarier  49  
Summa fastigheter  19940 20800 
Inventarier 17 17 
Summa materiella anläggningstillgångar 19957 20817 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag  55 55 
Fordringar hos intresseföretag  96 96 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 119 119 
Uppskjuten skattefordran 60 60 
Andra långfristiga fordringar 594 594 
Summa finansiella anläggningstillgångar  924 924 
Summa anläggningstillgångar 20881 21741 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  48 48 
Övriga fordringar 907 907 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  41 41 
Summa kortfristiga fordringar  996 996 
Kassa och bank 780 780 
Summa omsättningstillgångar 1776 1776 
SUMMA TILLGÅNGAR  22657 23517 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  3121 3121 
Överkursfond  913 913 
Övriga bundna reserver  238 238 
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 939 939 
Årets resultat  971 1831 
Summa eget kapital  6182 7042 
Minoritetsintresse   
Avsättningar   
Avsatt till pensioner 5 5 
Uppskjuten skatteskuld  721 721 
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Övriga avsättningar  55 55 
Summa avsättningar 781 781 
Räntebärande skulder    
Checkräkningskredit 11 11 
Förlagslån   
Skulder till kreditinstitut  14727 14727 
Lån hos koncernföretag    
Summa räntebärande skulder  14738 14738 
Ej räntebärande skulder   
Leverantörsskulder  149 149 
Skatteskulder 72 72 
Övriga skulder  254 254 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 481 481 
Summa ej räntebärande skulder  956 956 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

22657 23517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


