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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 

I en effektiv marknad är företag värda vad marknaden är beredd att betala. 

Fastighetsbranschen har under en längre tid präglats av att aktien handlas till ett lägre värde än 

bolagets totala fastighetstillgångar, detta kallas för att aktien handlas med substansrabatt. I 

takt med räntans nedgång har aktiekursen ökat. Den senaste tiden har fastighetsbolagens 

aktier ökat markant i värde, räntan har varit en bidragande orsak. Vi kommer i uppsatsen att 

lägga fokus på de nya redovisningsstandarder från IASB. En standard, IAS 40, berör särskilt 

fastighetsbranschen. Standarden innebär att fastighetsbolagen kommer att redovisa sina 

fastigheter till marknadsvärde i balans- och resultaträkningen istället för som tidigare till 

anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Den senaste tiden har 

marknadsvärdet ökat och därmed kommer fastighetsbolagen att redovisa högre vinster och ett 

större eget kapital enligt IAS 40. Syftet är att studera substansrabattens utveckling under 

hösten 2004 och våren 2005 i fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen, samt undersöka 

om den nya standarden IAS 40 är en bidragande orsak till fastighetsaktiernas uppgång. 

 

Både kvantitativ och kvalitativ data har insamlats. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 

sakkunniga inom fastighetsområdet. Kvantitativ data har samlats in från respektive bolags 

årsredovisningar för att göra beräkningar av substansrabatt/premie. Vi har kommit fram till att 

substansrabatten har minskat och övergått till en knapp premie. Sakkunniga inom 

redovisningsinriktningen menar att stor fokus har legat på IAS 40 under hösten 2004 och att 

detta har varit en bidragande orsak till aktiernas uppgång. De menar också att den nya 

redovisningens siffror har en viss psykologisk effekt, därmed kommer IAS 40 att skapa större 

fluktuation på aktiemarknaden. Analytikerna menar att substansrabatten helt kommer att 

försvinna i framtiden, pga. nya aktörer, rationaliserings möjligheter och lägre räntenivåer. 

Därmed kommer större fokus att ligga på kassaflödesanalyser än förr och IAS 40 kommer 

alltså inte att påverka aktiekurserna. 

 

Nyckelord: Redovisning, IAS 40, fair value, substansvärde, substansrabatt. 

 

 



Abstract 

 

Abstract 
 

In an effective market companies’ value is as much as the market is willing to pay. 

The real estate market has been characterized for a long period of time by the fact that the 

shares has been bought for a less value than the total property assets of the company, this is 

called substance discount. Lately the real estate companies’ shares value has increased 

prominently; the interest has been a contribution cause. In the essay we will study if there are 

any further factors that have led to this increase in the shares value. The focus is on the new 

accounting standards from IASB. One standard, IAS 40, affect the real estate business in 

particular. The standard means that the real estate companies will present their real estates to 

fair value in the balance sheet and profit and loss account rather than as earlier using the 

acquisition cost with depreciations and write downs. The market value has increased lately 

and the real estate companies will therefore present higher profits and a larger equity 

according to IAS 40. The purpose is to study the substance discounts development during the 

2004 autumn and the 2005 spring in real estate companies that are quoted on the Stockholm 

stock market, and to investigate if the new standard IAS 40 is a contributing cause to the real 

estate shares’ increase. 

 

Both qualitative and quantitative data has been collected. We have carried out qualitative 

interviews with experts within the real estate area. Quantitative data has been collected from 

respective companies’ annual reports to calculate substance discounts/reward. We have come 

to the conclusion that the substance discount has decreased and passed to a meagre reward. 

The alignment of the accounting experts shows that focus has been on IAS 40 during the 2004 

autumn and that this has been a contributing cause to the shares’ increase. They also mean 

that this new account numbers has a certain psychological effect, with that will IAS 40 create 

larger fluctuation on the stock market. The analytics means that the substance discount will 

disappear in the future, due to new participants, possibilities to rationalise and lower interests. 

Therefore a larger focus will be on cash flow analyses than before and IAS 40 will not affect 

the rates. 
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Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel ges en inledning av uppsatsen, vi diskuterar här bakgrund, problemområden, 
syfte och avgränsningar för uppsatsen. Vi presenterar även definitioner och uppsatsens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 

Redovisningsregler ser olika ut i olika länder. Reglerna är ofta formade efter de enskilda 

ländernas nationella förutsättningar. Den ökade integrationen mellan företag i olika länder 

ställer ökade krav på enhetliga redovisningsregler. Årsredovisningar utformas i allt högre grad 

för internationella intressenter och det blir allt vanligare att företag är noterade på flera börser 

i olika länder1. 

 

Med EU som pådrivare bearbetas standarder som ska skapa ett gemensamt redovisningsspråk 

i Europa och stora delar av världen under ledning av IASB (International Accounting 

Standards Board) är en privat finansierad, fristående organisation baserad i London. IASB har 

som uppdrag att utveckla, i allmänhetens intresse, ett antal hög kvalitativa och förståliga 

redovisnings standarder som kräver transparent och jämförbar information vid finansiell 

redovisning. Syftet med införandet av IASB´s regelverk, IAS (International Accounting 

Standard), är att öka jämförbarheten på den internationella aktiemarknaden.2 Processen har 

pågått i flera år, svenska börsnoterade företag kommer från och med 2005 att vara skyldiga att 

tillämpa de nya internationella redovisningsstandarder.3

 

En bransch som kommer att beröras av förändrade regler är fastighetsbranschen. Det som är 

utmärkande för denna bransch är kraftiga upp- och nedgångar i fastighetsvärdet. 1980-talet 

utgör en speciell epok för fastighetsbranschen, det var hög inflationstakt, låg realränta, ett 

skattesystem med höga marginalskatter och sammantaget rådde det en mycket optimistisk 

framtidstro på fastighetsmarknaden. Den nästa stora finans- och fastighetsmarknadskraschen 

inleddes med klara krissignaler på börsen som diskonterade ett prisfall på fastighetsbolagen 

under 1989. Detta kan ha flera förklaringar, dels fartblindhet av den tidigare utvecklingen, 

dels att man trodde att nedgången skulle bli relativt snabbt övergående. Från år 1992 började 

                                                 
1 Smith, Dag. Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur 2000. S. 73 
2 www.iasb.org 
3 Johansson, N, ”Nya redovisningsregler – Revisorernas nya språk rena rotvälskan”. 
Veckans Affärer 2004 
 

 7



Inledning 

en återhämtningsperiod som pågick fram till 1996. Därefter har förtroendet för 

fastighetsmarknaden i huvudsak haft en positiv utveckling.4

 

Med den positiva utvecklingen följer inte bara stigande aktiekurser utan även stigande 

marknadspriser på fastigheter. Det som har utmärkt fastighetsbolagen under 1990-talet och 

2000-talet är att dess aktie har handlats till ett lägre värde än bolagets totala fastighetsvärden, 

tillika substansvärde. Det har alltså varit en bättre affär att sälja fastigheterna var för sig än att 

sälja ut bolagets aktier, detta kallas för att aktien handlas med substansrabatt. Företagen 

gynnas inte av denna rabatt eftersom det uppenbarligen finns en asymmetri i värderingen 

mellan företaget och aktiemarknaden5. 

1.2 Problem 

De tre senaste åren har den femåriga marknadsräntan fallit från 5,5 procent till 3 procent6. 

Värderingen av fastighetsaktierna har visat en extremt god följsamhet gentemot de fallande 

räntorna. Dock bröts detta mönster under hösten 2004. Sedan dess har fastighetsaktien ökat 

markant i värde7. Idag tvistar många analytiker om att aktien istället för att handlas med 

substansrabatt, handlas med substanspremie. 

 

En av de nya standarder som påverkar redovisningen av förvaltningsfastigheter är IAS 40 

Investment Property. Med förvaltningsfastighet menas en fastighet som innehas med syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa. IAS 40 innebär att 

förvaltningsfastigheter skall värderas till marknadsvärde (fair value) eller, som tidigare till 

anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Båda alternativen tillåts 

men standarden markerar starkt att marknadsvärdering är önskvärt. Det betyder att värdena på 

resultaträkningen kan komma att fluktuera från år till år, då ökning och minskning av 

fastigheternas marknadsvärden redovisas i resultaträkningen8.  

 

För att bestämma marknadsvärdet används i första hand den s.k. ortprismetoden9. Metoden 

innebär att värderaren gör en värdebedömning med ledning av betalda priser för fastigheter på 

                                                 
4 Person, Erik & Nordlund, Bo. ”Vad händer vid osäkerhet i värdebedömningar och cykliska förlopp i 
ekonomin?” Balans Nr: 4 2003 
5 Ibid. 
6 Wilke, Björn.”Börsrus eller fastighetsras”. Dagens Industri, 16 april 2005 
7 Ibid. 
8 www.iasplus.com  
9 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1994  
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”orten” d v s jämförelseobjekt. Problematiken är att marknadsvärdering grundas på 

antaganden om framtiden och att de som skall utföra värderingen av fastigheten har de 

kunskaper som krävs för att genomföra en rättvisande värdering. Ytterligare ett problem i 

problematiken är att beräkna värdet av det kapital som är placerat i företaget. Värdering av 

företag är dock inte en lätt uppgift10. Värderaren skall göra en s.k. substansvärdesberäkning. 

Detta görs genom att ta det justerade egna kapitalet plus mellanskillnaden av fastigheternas 

marknadsvärde och dess bokförda värde. Ett av problemen är när det egna kapitalet ska 

justeras. Justeringar görs för att redovisningen ska ge en rättvisande bild och följa god 

redovisningssed enligt FAR. Om balansräkningen justeras kan tveksamheter finnas bakom 

nästan varje post11.  

 

Ett företags redovisning fyller många syften, ett av dess är att ge ut information till sina 

investerare. Aktiebolag är skyldiga enligt Aktiebolagslagen 11 kapitlet 1 § att upprätta en 

årsredovisning. Årsredovisningen skall enligt denna paragraf innehålla, balansräkning, 

resultaträkning och förvaltningsberättelse12. De flesta fastighetsbolagen på börsen ser till att 

deras årsredovisningar s.k. finansiella rapporter finns tillgängliga på deras hemsida. Många 

företag ger också ut kvartals rapporter och halvårsrapporter för att dela med sig ytterligare 

information. Enligt teorin om effektiva marknader har alla intressenter tillgång till all 

information. I effektiva marknader är företag värda vad marknaden är beredd att betala. 

Fastighetsbranschen är en bransch där aktiepriset oftast inte speglar vad ett företag egentligen 

är värt. 

 

Vi frågar oss efter denna inledande problemdiskussion: 

• Handlas fastighetsbolagens aktier fortfarande med substansrabatt eller har den 

övergått till en substanspremie? 

• Har IAS 40 varit en bidragande orsak till den minskade rabatten eller premien? 

• Vilka problem kan uppstå i en marknadsvärdering? 

• Hur har substansvärdet beräknats i fastighetsbolagen? 

• Vilka problem kan uppstå vid substansvärdeberäkningar? 

• Hur påverkas aktiepriset av  ny redovisningsinformation? 

                                                                                                                                                         
. 
10 Hult, Magnus. Värdering av företag. Liber Ekonomi, tredje upplagan 1998. s. 7 
11 Hult M, (1998) s 108 
12 Sveriges rikes lag (2005) 
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1.3 Syfte 

Syftet är att studera substansrabattens utveckling under hösten 2004 och våren 2005 i 

fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen, samt undersöka om den nya standarden  

IAS 40 har varit en bidragande orsak till fastighetsaktiernas uppgång. 

1.4 Avgränsning 

IAS 40 tillåter att fastigheter värderas till marknadsvärde eller som tidigare, enligt RR24 

anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Vi kommer endast att 

undersöka problematiken runt marknadsvärdering enligt fair value model, antaget att 

marknadsvärdet beräknas genom ortprismetoden. Begreppen som studeras i årsredovisningen 

är bokfört värde, verkligt värde, substansvärde, eget kapital, obeskattade reserver, latentskatt, 

justerat eget kapital, resultat och antal aktier. I övrigt kommer vi inte att fördjupa oss i 

fastighetsbolagens verksamhet. 

1.5 Definitioner 

Anskaffningsvärde Belopp som betalts för en tillgång vid anskaffningen eller det 
verkliga värdet av vad som erlagts på annat sätt vid anskaffningen. 
 

Bokfört värde Värde som en tillgång redovisas till i balansräkningen 

Börskurs Säljkurs för värdepapper registrerade på Stockholmsbörsen. 
 

Förvaltningsfastigheter Fastigheter (mark eller byggnader – eller del av en byggnad – eller 
mark med byggnader) som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa 
snarare än för. 
 

Justerat eget kapital Beskattat eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt 
 

Substansrabatt 
(kr/aktie) 

Den procentuella skillnaden mellan bolagets substansvärde och 
börsvärde. 
 

Substansvärde Justerat eget kapital + övervärdet 
 

Verkligt värde  
Fair Value 
Marknadsvärde 

Belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas 
emellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har 
ett intresse av att trasaktionen genomförs. Definieras också som 
försäljningsvärde och avkastningsvärde. 
 

Övervärde Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och det bokförda 
värdet. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen består av åtta avsnitt. Inledningen beskriver harmonisering av redovisningsregler 

samt fastighetsbranschens utveckling. I problemet diskuteras fastighetsaktiernas kraftiga 

uppgång under hösten 2004, de problem som kan uppkomma vid en marknadsvärdering, 

substansvärdeberäkning och varför inte fastighetsaktierna är värda det marknaden är villig att 

betala. Därefter följer ett avsnitt på tidigare forskning kring ämnet och teorier i form av 

regelverk, RR24 jämförs med IAS 40 och Fair value model jämförs med Cost model. Teorier 

om hur marknadsvärdering genomförs och hur substansvärdet beräknas, tas också upp. I 

avsnitt tre beskrivs hur de kvantitativa och kvalitativa data insamlats samt en 

genomförandebeskrivning över hur relevant teori och empiri har insamlats för analys. Vi 

argumenterar för de valda metoderna och resonerar kring uppsatsens trovärdighet. Därefter 

(avsnitt 4) följer en sammanställning av svar från genomförda intervjuer och 

substansvärdeberäkningar redovisas för samtliga bolag. Avsnitt fem och sex behandlar analys, 

resultat och slutsats avseende problemfrågorna som behandlats i uppsatsen. I analys/resultat 

sammanställs empiri och teori och slutsatsen besvarar studiens syfte och sammanställer 

studiens resultat. Uppsatsen avslutas med två avsnitt (7-8) där vi tar upp kritisk granskning 

och relevanta ämnen för vidare forskning. 
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2 Teori och tidigare forskning 
I varje avsnitt presenteras tidigare forskning inom området samt relevanta teorier som ligger 
till grund för vår empiri del. Del ett behandlar hur information påverkar aktien, i del två gör 
vi en jämförelse av redovisningsregler och del tre tar vi upp värderingsproblematik  

2.1 Information påverkar aktien  

2.1.1 The efficient market hypothesis and accounting Data: A point of view 

Redovisningskunniga har under flera år försökt hitta sätt att undersöka redovisningens 

relevans. Hypotesen i denna uppsats är att New York (NY) börsens kvalitativa egenskaper 

kan förklaras av den effektiva marknadshypotesen. Till marknadens kvaliteter räknas inte 

redovisningens olika kvalitativa egenskaper. Med det menas hur redovisningens siffror är 

framtagna t.ex. om siffrorna grundar sig på anskaffningskostnad eller 

återanskaffningskostnad, FIFU (first in first out) eller LIFU (last in first out) etc. 

 

Den effektiva marknaden konstaterar att New York börsen reagerar kollektivt på nya 

finansiella rapporter. NY börsen absorberar och upptar ny information systematiskt utan 

förutfattad mening. Beroende på innehållet och informationens källa reagerar marknaden 

olika effektivt. Graden av effektivitet kan förklaras av tre olika nivåer, den starka, den 

halvstarka och den svaga formen. I den starka formen har NY börsens aktiepriser tillgång till 

all information, i den halv starka formen har olika intressenter olika mycket tillgång till 

information och i den svaga formen speglar NY börsens aktiepriser endast historisk 

information. Forskningen visar på att en förändring i utbud och efterfråga på NY börsen kan 

förklaras som en reaktions på ny finansiell information. Finansiella rapporter är därför 

relevanta i den mening att de skapar en effekt på de faktorer som påverkar marknaden. NY 

börsen reagerar som en effektiv marknad som snabbt systematiserar och omdirigerar 

prioriteringar och förväntningar. Resultatet visar på att marknaden är effektiv. Den talar dock 

inte om att redovisningen ger en rättvisande bild, inte heller om hur den är framtagen och 

visar inte heller om markanden skulle ha reagerat annorlunda på en annan värderingsmetod. 

Detta är inte markandens kvalitativa egenskaper utan redovisningens. Forskarna menar på att 

dessa kvaliteter inte får blandas ihop.13

                                                 
13 Rashad Abdel-Khalik, The “The efficient market hypothesis and accounting Data: A point of view” 
Accounitng review, Vol.47, No. 4 (Oct., 1972), 791-793 
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2.1.2 Effektiva marknadshypotesen 

I en effektiv marknad har alla intressenter tillgång till all information. Företaget är värt vad 

marknaden är beredd att betala. Priset på aktien bestäms av historiska priser och tillgången till 

ny information. Eftersom historisk information på priser kommer att reflektera dagens 

aktiekurs och inte morgondagens är det tillgängligheten på information som bäst förutser 

morgondagens kurs. När ny information blir känd anpassas priset omedelbart till den nya 

efterfrågan. Den effektiva marknadshypotesen kräver att det finns mycket och lättillgänglig 

information om företagen och många aktiva intressenter som tar del av denna. En motsatt 

marknad med lite och svårtillgänglig information med få intressenter är inte en effektiv 

marknad. 

 

Det finns tre olika nivåer av effektiva marknader, svag -, halvstark - och stark form. 

Skillnaden mellan dessa former är mängden information investerare har. I den svaga formen 

har man historisk information om aktiekursen. I den halvstarka formen har investerare tillgång 

till historisk information och information från finansiell media. Här kommer aktiekursen att 

anpassa sig till t.ex. ett bolags delårsrapport. Den starka formen är när priserna speglar full 

informationskunskap, här finns det inga möjligheter för insideraffärer eftersom alla har 

tillgång till all information. I den starka formen kan endast investerare med tur respektive otur 

studeras eftersom alla har samma utgångspunkt. Det finns dock inte en investerare i någon av 

dessa tre former som skulle kunna vinna över marknaden och alltid förutspå aktiekursen. 

 

I konkurrensmarknader har vi inte effektiva marknader utan olika intressenter har olika 

mycket tillgång till ny information, där består sig inte lätta vinster. Den form som bäst speglar 

dagens aktiemarknad är den halvstarka formen. Aktiekursen tar hänsyn till både historisk 

information och ny information från finansiell media, kursen ändras beroende på utdelning, 

bolagsrapporter, uppköp och makroekonomiska faktorer så som t.ex. skatt. Tidigare studier 

visar att aktiekursen anpassar sig snabbt efter ny information, mellan 5-10 minuter. Detta är 

på grund av att det finns professionella investerare som snabbt reagerar på ny information. 

Denna information är vanligtvis begränsad, så som t.ex. finansanalytiker har möjlighet att 

agera utifrån den14. Insideraffärer är möjliga i den halv starka formen. 

                                                 
14 Brealy & Myers, Principles of Corporate Finance Seventh Edition 
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2.2 Jämförelse mellan RR 24 och IAS 40 

Genom att visa på skillnaderna mellan de två olika redovisningsreglerna får läsaren en större 

förståelse för IAS 40 som är en av huvudpelarna för denna magisteruppsats. RR 24 kommer 

däremot inte behandlas vidare i denna uppsats. 

2.2.1 RR 24 Förvaltningsfastigheter 

RR 24 anger hur förvaltnings fastigheter skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen 

började gälla den 1 januari 2003. Här nedan följer de punkter i RR 24 som vi anser har högst 

relevans för uppsatsen. 

• 17. En förvaltningsfastighet tas vid förvärvet upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärde. Transaktionskostnader skall inräknas i anskaffningsvärdet. 

• 24. Efter anskaffningstidpunkten skall en förvaltningsfastighet värderas med 

tillämpning av RR 12, materiella anläggningstillgångar, dvs. till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning samt med tillägg 

för eventuell uppskrivning. 

• 25. Ett företag skall lämna upplysning om verkligt värde på sin förvaltningsfastigheter. 

• 26. Det är önskvärt, men inte nödvändigt, att det verkliga värdet fastställs med 

utgångspunkt från en värdering gjord av oberoende värderingsmän med erkända 

kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och 

med det läge som är föremål för värdering. 

• 27. Det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet är vanligen marknadsvärdet. 

• 29. Det verkliga värdet skall baseras på det aktuella marknadsläget på balansdagen, och 

inte på vad som gällt tidigare eller kan förväntas gälla senare. 15 

2.2.2 IAS 40 

IAS 40, Investment Property, tillåter att företag väljer mellan att värdera 

förvaltningsfastigheterna i balansräkningen till verkliga värden (Fair Value Model) eller till 

anskaffningsvärden efter avdrag för avskrivningar och nedskrivningar (Cost Model). En av 

metoderna måste införas på samtliga enheter. Byte av metod är endast tillåtet om redovisning 

av resultatet skulle bli mer korrekt. 16

                                                 
15 FAR (2004) del 1 
16 www.iasplus.com 
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2.2.2.1 Fair Value Model vs. Cost Model. 

Fair Value Model använder sig av marknadsvärdet vid värdering av fastigheter, d v s det 

belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som har ett intresse 

av att trasaktionen genomförs. Vinster och förluster som uppkommer vid förändringar i 

fastighetens marknadsvärde förs in i resultaträkningen för den period vinsten eller förlusten 

uppstår. 17

 

Cost Model utgår från IAS 16 som kan jämföras med RR 12, materiella anläggningstillgångar. 

Fastigheten tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning. 18

2.2.3 IAS 40 vs RR 24 sammanfattningsvis 

Den stora skillnaden mellan RR 24 och IAS 40 är att IAS 40 tillåter att företaget tar upp 

fastighetens marknadsvärde i balansräkningen och redovisar eventuella förändringar i 

marknadsvärdet som vinster eller förluster i resultaträkningen. Medan RR 24 endast tillåter att 

fastighetens anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och nedskrivningar tas upp i 

balansräkningen. Fastighetens marknadsvärde skall enbart tas upp som not i årsredovisningen. 

Vid användning av RR 24 påverkas företagsresultatet genom att årets avskrivningar 

kostnadsförs i resultaträkningen. Därmed medför användning av RR 24 endast att resultatet 

kan minska. 

2.2.4 Accounting for investment property at fair value according to IAS 40 Fair 

Value Model 

Syftet med denna forskningsrapport är att studera och upplysa om skillnaderna mellan IAS 40 

Fair Value Model, och den svenska redovisningspraxisen för förvaltningsfastigheter. 

Generella analyser görs om hur Fair Value Model påverkar ett antal nyckeltal i fem olika 

fastighetsbolag relaterade till resultat och finansiellställning.  

 

Följande slutsatser kan dras från studien: 

- Företagen rapporterade högre vinster och ökning av eget kapital vid användning av 

Fair value model. 

- RR 24 reflekterar det underliggande kassaflödet från verksamheten på ett bättre sätt. 

                                                 
17 www.iasplus.com 
18 ibid. 
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- Fair Value Model innebär att försiktighetsprincipen kommer i skymundan. 

- Cykliska förändringar i fastighetsvärdet övertiden kan ha avsevärda implikationer vid 

rapportering av vinster och eget kapital. I ett av de studerade fallen halveras det egna 

kapitalet under en period av två år, p.g.a. fallande fastighetspriser 

- Osäkerheten vid värdering till verkligt värde är så stor att innehållet i 

resultaträkningen och balansräkningen kan ifrågasättas till en viss grad. 

- Fair Value Model tar inte hänsyn till långsiktiga strategier. Därmed finns stora risker 

för suboptimering. Exempel är bonus och incitament program där årets resultat väger 

tungt. Resultat är också viktigt för att attrahera investerare.19 

2.3 Värderingsproblematik 

2.3.1 Harmonization of Investment Valuation Standards in Europe 
 
Värderingsstandarder är nödvändiga vid investerings processen i fastigheter både nationellt 

och internationellt. Det främsta syftet för värderingsstandarder är att tillhandahålla kunder 

med stabila och trovärdiga värden som beslutsunderlag. Den här studien belyser ett 

harmoniseringsbehov av Europeiska fastighetsvärderingsstandarder. Detta är ett direkt resultat 

av globalisering och det ökade antalet investeringar över gränserna. Gemensamma standarder 

underlättar jämförelser mellan investeringar över gränserna. Trots att ämnet har debatterats 

under en lång tid och TEGOVA (The European Group of Valuers' Associations) arbetat hårt, 

har utvecklingen och implementeringen av harmoniseringsstandarder varit begränsad. Många 

värderare indikerar att TEGOVA måste ställa sig mer proaktiv för att nå ut med sitt budskap. 

Värderare kommer annars att fortsätta använda sig av de nationella standarder som redan 

finns. Värderar i undersökning argumenterar att TEGOVA:s definition av marknadsvärde är 

snarlikt de nationella definitionerna av marknadsvärde och en implementering av denna 

definition skulle alltså inte leda till några nya resultat. Ytterligare ett argument som 

värderarna har är att TEGOVA:s definitioner inte är tillräckligt välkända hos deras kunder. 

Värderarna menar dock att en internationell standard skulle vara speciellt användbar då 

värdering görs åt utländska investerare, samt att det underlättar en internationell jämförelse 

mellan fastighetsvärderingar.  

 

                                                 
19 Nordlund Bo & Persson Erik. “Accounting for investment property at fair value according to IAS 40 Fair 
Value Model”. Avhandling vid KTH, Department of infrastructure. 2004 
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Undersökningens resultatet visar att kännedomen om TEGOVA:s standard varierar mellan 

länder. Trots att de flesta är medvetna och förstår de positiva resultat som en harmonisering 

skulle innebära, har de svårt att överge sina nationella standarder och därmed har 

implementeringsprogressen varit svår att genomföra.  

 

Om inte värderingsmännen inom fastighetsbranschen själva kan komma överens om en 

harmoniseringsstandard är risken att Europa Kommissionen tvinga fram en gemensam 

standard. Värderingsbranschen förlorar därmed kontroll och inflytande. Därför är det viktigt 

att alla som har möjlighet att föra harmoniseringsprocessen framåt fortsätter sitt hårda 

arbete.20  

2.3.2 Marknadsvärdering 

Fastighetsvärdering behövs i ett flertal situationer t.ex. vid köp eller försäljning och vid 

belåning av fastigheter. Det finns flera typer av värden men det som vanligtvis efterfrågas är 

fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för 

fastigheten vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad. 

För att bestämma marknadsvärdet används i första hand den s.k. ortprismetoden. Metoden 

innebär att värderaren gör värdebedömningen med ledning av betalda priser för likartade 

fastigheter på ”orten” dvs. jämförelseobjekt. Värderingen beror på värderarens 

marknadskännedom och därför är det viktigt för värderaren att vid analysarbetet ha tillgång 

till marknadsdata i form av relevanta jämförelseobjekt. 

 

Marknadsvärdebedömningen, som är en sök- och analysprocess, görs i flera steg: 

Avgränsning av den aktuella marknaden som skall analyseras. Värderaren definierar 

marknaden t.ex. när det gäller "ort" och fastighetstyp. 

• Urval av jämförelseobjekt. Värderaren söker jämförelseobjekt på den aktuella marknaden. 

• Korrigering på grund av tidsaspekten. Normalt har försäljningarna av jämförelseobjekten 

skett vid olika tidpunkter och inte alltid i omedelbar anslutning till värdetidpunkten. 

Priserna för jämförelseobjekten är därför inte direkt jämförbara. Detta innebär att de måste 

korrigeras på grund av prisutvecklingen från försäljningstidpunkten fram till 

värdetidpunkten. 
                                                 
20 Eriksson C, Adair A, McGreal S and Webb James R.” Harmonization of Investment Valuation Standards in 
Europe”. Journal of Real Estate Literature, Volume 13, Nr 1. 2005 
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• Korrigering på grund av egenskapsmässiga skillnader. Eftersom jämförelseobjekten sällan 

är helt jämförbara med värderingsobjektet måste köpesummorna göras jämförbara. Ett sätt 

att göra detta är att relatera priset till en värdebärande faktor t.ex. storleken i kvadratmeter. 

För samtliga jämförelseobjekt beräknas då priset per kvadratmeter. Ett alternativ som 

används är att relatera priserna till de taxeringsvärden som åsätts fastigheterna vid de 

allmänna och förenklade fastighetstaxeringarna. Dessa sk K/T-tal (köpesumma dividerat 

med taxeringsvärdet) talar om hur mycket, i förhållande till dess taxeringsvärde, som 

köparen betalt för fastigheten. 

• Analys och slutlig värdebedömningen. Värderaren använder resultatet från analyserna av 

jämförelseobjekten i sin slutliga värdebedömning. I detta sammanhang kan det också bli 

aktuellt att göra en s.k. marknadssimulering. Simuleringen innebär att värderingen görs 

utifrån hur en tänkt köpare bedömer värdet. 21 

2.3.3 Värderingsproblem 

I bok ”Värdering av företag” citerar författaren, Magnus Hult, professor Sven-Eric Johansson 

”Att värdera företag är minsann inte lätt”. Professor Johansson menar att värdering av företag 

eller andra objekt grundas på antaganden om framtiden som vi alla vet är mycket osäker. 

Värdet som tas fram blir bara ett antagande om det verkliga värdet vilket medför att det kan 

bli stora differenser i redovisningen, en värdering kan aldrig vara exakt när det inte finns en 

presumtiv köpare i bakgrunden22. Ytterligare ett problem är att de som skall utföra 

värderingen av fastigheten har de kunskaper som krävs för att genomföra en rättvisande 

värdering. Skillnaden mellan hur olika värderingsmän värderar fastighetsbestånd kan skilja 

sig.23. Här uppstår ett problem med tillförlitligheten och validiteten eftersom möjligheten att 

avspegla den ekonomiska verkligheten baseras på hur de som värderar klarar av att göra detta 

på ett korrekt sätt. 

 

Den volatilitet i resultatet som införandet av IAS 40 innebär kommer att skapa problem för 

bolagen. Verkligt värde ger för stora felaktigheter, vilket medför att bolagen får in en stor post 

i resultaträkningen som är omvärlds beroende, det vill säga att 90 % av fokusen flyttas från 

                                                 
21 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1994 
22 Alvik, Johan & Olofsson, Monica. Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40. 
Göteborgs Universitet, Magisteruppsats 2004 
23 Ibid. 
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bolaget till omvärlden. På sikt kommer resultaträkningen att bli mer och mer ointressant och 

tyngden kommer att ligga i kassaflödesanalysen istället24. 

2.3.4 Substansvärde 

Följande avsnitt baseras på boken Värdering av företag av Magnus Hult. 

Substansvärdeberäkningen syftar till att beräkna värdet av det kapital som är placerat i 

företaget. Alltså motsvarar substansvärdet företagets egna kapital i balansräkningen 

(tillgångar – skulder). Hult skriver att problemet med att använda sig av balansräkningen är 

först, vilken balansräkning värderaren skall utgå ifrån? Bolagsstämmans fastställda 

balansräkning, den som ligger till grund för företagets deklaration, eller en justerad 

balansräkning där tillgångarna är upptagna till marknadsvärden? 

 

Utgår värderaren från företagets fastställda balansräkning blir substansvärderingen en 

försiktig värdering eftersom värderingen bygger på bokföringslagens bestämmelser. Den 

normala gången är att värderaren arbetar med justerade balansräkningar. De bokförda värdena 

ersätts då med marknadsmässiga värden eller verkliga värde. 

 

Som vi tidigare har skrivit är värdering ingen lätt sak att utföra utan värdena kan variera 

mellan olika värderare och blir därför osäkra. Hult pratar därför om ett övre och ett under 

värde inom vilket företagets substansvärde varierar. Genom detta tillvägagångssätt är det bl a 

möjligt att hantera den risk det är förknippat med att göra en värdering av företaget. I det 

undre värdet beräknas den latenta skatten på bolagets obeskattade reserver medan ingen 

hänsyn tas till den latenta skatten i det övre värdet. På grund av osäkerheten finns flera skäl 

till att inte beakta den latenta skatteskulden i de obeskattade reserverna vid en 

företagsvärdering. 

1. Om det förutsätts att företaget kommer att leva ett antal år, fortlevnadsprincipen, är 

nuvärdet av den latenta skatteskulden av mindre betydelse. 

2. Företagets verksamhet kanske är positivt vissa år och negativt andra år. Alltså kan den 

obeskattade reserven lösas upp under de år som företaget går med förlust. 

3. Det finns så många andra osäkerhetsfaktorer vid en substansvärdering av ett företag att det 

inte är värt mödan att lägga ned tid på att justera balansräkningen med avseende på latent 

skatteskuld.25 

                                                 
24 Ibid. 
25 Hult, M. (1998) s. 100ff 
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3 Metod 
Här presenteras tillvägagångssättet. 

3.1 Val av metod 

Kvantitativa undersökningar görs genom att samla in data från de 11 börsnoterade 

fastighetsbolag och dess årsredovisningar. Ett antal kvalitativa intervjuer kommer att 

genomförs med sakkunniga personer inom fastighetsbranschen. Intervjuerna baseras på 

teorier, tidigare forskning och den kvantitativ datainsamling som gjordes vid studier av 

bolagens årsredovisningar. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har varit av både sekundär och primär karaktär. Sekundärdata var basen för 

att samla information om ämnet. Vi ville undersöka fastighetsbranschen inom ämnet 

redovisning. Vi kontaktade Bo Nordlund, auktoriserad revisor vid KPMG, via mail och 

frågade om han hade något tips om aktuella problem inom det valda ämnet. Vi talades senare 

vid per telefon och han gav oss dels en forskning som han själv medverkat i och skrivit och 

dels några artiklar att läsa i tidningen Balans. Det var vår startpunkt. Sedan har 

informationssökningen dels skett genom att vi letat efter artiklar om tidigare forskning i olika 

databaser och på Internet. De databaser vi använt oss av är Libris, J-store, Byggtorget och 

Affärsdata. Vi har även använt oss av Google, MSN och Yahoos sökmotorer på Internet. Vi 

har lagt ned mycket tid vid letandet av sekundärdata, vi har varit noggranna och kritiska till 

den information vi fått fram. 

3.2.1 Litteratur 

Den litteratur som ligger till grund för studien är böcker, forskningsrapporter, 

magisteruppsatser och tidningsartiklar. Dessa har vi funnit genom användandet av 

ovanstående sökmotorer, samt bibliotek i Stockholmsregionen. De tidningar vi funnit 

intressanta artiklar inom vårat ämne är Affärsvärlden, Balans, Byggindustrin, Dagens industri, 

Fastighetsvärlden idag, Fastighetstidningen och Husbyggaren. I teoretiska referensramen har 

vi dels använt oss av regelverk, FAR och IFRS. Kurslitteratur inom redovisning och finans 

och böcker som behandlar värdering av företag har också studerats där vissa valda delar tagits 

upp som teori. 
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3.2.2 Årsredovisningar 

Samtliga årsredovisning har lästs noggrant och adekvat information har lyfts ut för att ligga 

som grund till uppsatsens kvantitativa data. I en del av årsredovisningar saknades uppgifter. 

Dessa uppgifter samlades in genom att ringa bolagen. Begrepp som analyserats i 

årsredovisningarna är bokfört värde, verkligt värde, substansvärde, eget kapital, obeskattade 

reserver, latentskatt, justerat eget kapital, resultat och antal aktier.  

3.2.2.1 Substansvärdeberäkningar 

Vi har analyserat substansvärdet noga i samtliga bolag. Vissa bolag räknar ut sitt 

substansvärde och andra inte. En av de stora skillnaderna i uträkningarna var användandet av 

olika skattesatser, visa bolag har räknat ut substansvärdet med 10 % skatt andra har använt sig 

av den 28 % skattesatsen. Anledning till att de använt sig av en schablonmässiga 10 % 

skattesatsen grundar sig på osäkerheten om det framtida försäljningsvärdet, ex är att 

fastigheter kan säljas via aktiebolag utan skattekonsekvenser eller återläggning av obeskattade 

reserver .26

 

Genom att först ta ut relevant data ur årsredovisningarna, såsom eget kapital, bokfört värde 

verkligt värde, latentskatt och antal aktier har vi utifrån dessa data kunnat göra beräkningar på 

det totala substansvärdet utan skatt, som alltså kan likställas med det övre värdet27. Därefter 

har vi dragit av den latenta skatten, samt gjort skattemässiga uträkningar på skillnaden mellan 

marknadsvärde och det bokförda värdet. Vi har i det undre värdet använt den 28 procentiga 

skattesatsen konsekvent i alla beräkningar. Detta har vi gjort då substansvärde beräkningar är 

så pass osäkra i sig och genom att använda en högre skattesats har vi fått ett större gap mellan 

det övre och under substansvärdet, där troligen det verkliga substansvärdet ligger. Vidare har 

vi räknat ut substansvärdet per aktie och därefter räknat ut substansrabatten/premien genom 

att ta den procentuella skillnaden mellan bolagets substansvärde och börsvärde. 

Kvantitativ data presenteras i bilaga, medan resultatet av beräkningarna presenteras i empiri 

delen. Dessa beräkningar presenteras i sin tur i analysen i form av grafer för att gör 

substansrabattens/premiens utveckling mer lätt överskådlig.  

                                                 
26 www.huvudstanden.se  
27 Se teoriavsnitt ”Substansvärdering” 
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3.2.3 Aktiekurs 

Information om respektive bolags aktiekurser har laddats ner från Stockholmsbörsens 

webbplats. Fastighetsbolagen är noterade både på A-listan och O-listan. Ett XL-ark för 

respektive bolag har laddats ner med aktiekurser från den 2 januari 2004 till den 29 april 

2005. Därefter har tre datum valts ut, den 30 juni, 30 december och 29 april. Då vi har valt att 

använda 2004 års årsredovisning vid beräkning av substansvärde ville vi inte gå längre 

tillbaka än den 30 juni 2004. Ju längre bak i tiden desto osäkrare blir förhållandet mellan 

substansvärdet vid årsskiftet 2004-2005 och aktiekursen. Att vi valde den 30 december och 

inte 31 december grundar sig på att vi inte fann någon noterad kurs detta datum. 29 april har 

vi valt för att därefter hinna analysera de kvantitativa data och utifrån teori och analys 

intervjua experter inom fastighetsbranschen.  

3.2.4 Intervjuer 

Vi har delat upp intervjupersonerna i två kategorier, personer med djupare 

redovisningskunskaper och aktieanalytiker. Första kontakten har skett genom e-post. Samtliga 

besvarade vår e-post inom en vecka. De flesta var positiva, men bad oss ringa vid ett senare 

tillfälle för att få en djupare förklaring av vårt syfte. Vi ringde upp samtliga som vi kontaktat 

vi e-post. Bo Nordlund, auktoriserad revisor KPMG expert inom fastighetsbranschen, var 

positiv till en intervju men kunde inte ställa upp förrän slutet av maj. Vi bokade in den 25 

maj. Peter Malmqvist, chefsanalytiker vid Nordnet med djupa kunskaper inom redovisning 

och fastighetsbranschen, hade först inte tid dock gav han med sig och ställde upp på en 

halvtimmes telefon intervju. Björn Wilke, analytiker, menade att han inte hade något att 

tillföra. Dock bad vi honom svara på de mest väsentliga frågorna via e-post. Anders Kjäll, 

journalist och analytiker, kunde ställ upp på intervju i mitten av maj, vi bokade in den 16 maj. 

Val av sakkunniga har gjorts utifrån den teoretiska referensramen. Vi har inte valt att intervjua 

någon person hos respektive bolag då vi anser att informationen som står i årsredovisningar är 

tillräcklig. Det är också troligt att vi inte skulle ha fått mer information från dessa personer. 

Detta eftersom informationen i årsredovisningarna är den informationen som företagen vill gå 

ut med till allmänheten.  

3.3 Urvalsförfarande 

Vi undersöker samtliga fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen. Dessa är Brinova, 

Capona, Castellum, FastPartner, Heba, Huvudstaden, Klövern, Kungsleden, 

Ljungbergsgruppen, Wallenstam och Wihlborgs. Anledning till detta val är att dessa företag 
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sannolikt har större krav på finansiell rapportering och att aktiekursen finns på 

Stockholmsbörsens webbplats. Detta medför att information finns lättillgänglig och stora 

tidsbesparingar kan göras.  

3.4 Reliabilitet 

Mätinstrument ska ge ett tillförlitligt och stabilt resultat. Vi har använt oss av två olika 

mätinstrument, kvalitativa intervjuer och kvantitativ datainsamling från samtliga noterade 

fastighetsbolag.  

3.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vid de personliga intervjuerna och telefonintervjun användes bandspelare och som 

komplement fördes anteckningar för att undvika informations förlust och felaktigheter. Något 

som kan ha minskat reliabiliteten är att intervju personerna hade olika mycket tid att svara på 

våra frågor, samt att intervjumetoderna skiljts sig åt. Två av intervjuerna ägde rum på 

respektive respondents kontor. Miljön var trevlig och avslappnad. Varje fråga besvarades 

utförligt. En av intervjuerna genomfördes per telefon. Situationen kändes stressad och 

respondenten gav korta men ändå uttömmande svar. Den sista intervjun genomfördes via e-

post. De mest väsentliga frågorna skickades till respondenten och besvarades kortfattat.  

3.4.2 Kvantitativ data 

Den kvantitativa datainsamlingen bygger helt på fastighetsbolagens årsredovisningar, med 

vissa kompletterande uppgifter direkt från företaget per telefon. Vi anser att dessa data har 

hög reliabilitet då den är granskad av utomstående revisorer. Genom stickprov bolagen har 

kompletterat den interna värderingen av fastigheter med en externvärdering. 

3.5 Validitet 

För att uppnå en hög validitet har vi gjort noggranna litteraturstudier inom ämnet. Tidigare 

magisteruppsatser, forskningsrapporter och teorier har kopplats till problemformuleringen för 

att till slut utforma intervjufrågorna som ska kunna besvara syftet.  

3.6 Källkritik 

För att uppnå tillförlitliga slutsatser utifrån det material som finns att tillgå krävs det ett 

kritiskt förhållningssätt till de använda källorna. Kritisk granskning av källuppgifterna gäller 

alla källor: intervjuer, årsredovisningar, artiklar, rapporter etc. Mycket material har rensats 
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bort, både vad gäller intervjumaterial och sekundärtmaterial. Relevant material har skrivits ut 

och arkiverats i pärmar. En del av det relevanta materialet har samlats in för att få 

förförståelse, medan resten presenteras och behandlas i uppsatsen.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultatet av substansvärdeberäkningar och 
substansrabatt/premier. 

4.1 Fastighetsbolagen 

4.1.1 Beräkningar av substansvärde och substansrabatt/premie 
Substansrabatt-/premieberäkningarna är gjorda utifrån siffror i 2004 års årsredovisning 

hämtade från respektive bolags webbplats. Aktiekurserna är hämtade på Stockholmsbörsens 

webbplats. Vill ni ta del av beräkningarna ligger dessa som bilaga två. Bilaga ett beskriver 

kort fastighetsbolagens verksamhet.  

4.1.2 Brinova 

Tabell 4-I Brinova aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie.  

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 53,5 kr 77,5 kr 79,0 kr 

Substansvärde per aktie före skatt 44,1 kr 44,1 kr 44,1 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 46,0 kr 46,0 kr 46,0 kr 

Rabatt/premie före skatt 9,4 kr 33,4 kr 34,9 kr 

Rabatt/premie efter skatt 7,5 kr 31,5 kr 33,0 kr 
Rabatt/premie före skatt, % av aktiekursen 17,5% 43,1% 44,2% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen 14,0% 40,6% 41,7% 
Källa: Vår egen    

4.1.3 Capona 

Tabell 4-II Capona aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 67,0 kr 95,0 kr 89,0 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 87,6 kr 87,6 kr 87,6 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 70,7 kr 70,7 kr 70,7 kr 
Rabatt/premie före skatt -20,6 kr 7,4 kr 1,4 kr 

Rabatt/premie efter skatt -3,7 kr 24,3 kr 18,3 kr 

Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -30,7% 7,8% 1,6% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -5,6% 25,6% 20,5% 
Källa: Vår egen    
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4.1.4 Castellum 

Tabell 4-III Castellum aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 185,5 kr 238,0 kr 263,5 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 246,0 kr 246,0 kr 246,0 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 202,8 kr 202,8 kr 202,8 kr 

Rabatt/premie före skatt -60,5 kr -8,0 kr 17,5 kr 
Rabatt/premie efter skatt -17,3 kr 35,2 kr 60,7 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -32,6% -3,4% 6,7% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -9,4% 14,8% 23,0% 
Källa: Vår egen    

4.1.5 Fastpartners 
Tabell 4-IV Fastpartners aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 12,9 kr 19,1 kr 20,0 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 19,5 kr 19,5 kr 19,5 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 17,5 kr 17,5 kr 17,5 kr 

Rabatt/premie före skatt -6,7 kr -0,4 kr 0,5 kr 

Rabatt/premie efter skatt -4,6 kr 1,6 kr 2,5 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -52,1% -2,3% 2,3% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -36,1% 8,4% 12,6% 
Källa: Vår egen    

4.1.6 Heba 

Tabell 4-V Heba aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 90,0 kr 127,0 kr 118,5 kr 

Substansvärde per aktie före skatt 126,2 kr 126,2 kr 126,2 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 93,0 kr 93,0 kr 93,0 kr 
Rabatt/premie före skatt -36,2 kr 0,8 kr -7,7 kr 

Rabatt/premie efter skatt -3,0 kr 34,0 kr 25,5 kr 

Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -40,2% 0,6% -6,5% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -3,3% 26,8% 21,5% 
Källa: Vår egen    
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4.1.7 Hufvudstaden 

Tabell 4-VI Hufvudstaden aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 34,7 kr 47,6 kr 60,0 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 55,8 kr 55,8 kr 55,8 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 41,7 kr 41,7 kr 41,7 kr 
Rabatt/premie före skatt -21,1 kr -8,2 kr 4,2 kr 

Rabatt/premie efter skatt -7,0 kr 5,9 kr 18,3 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -60,8% -17,2% 7,0% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -20,0% 12,5% 30,6% 
Källa: Vår egen    

4.1.8 Klövern 

Tabell 4-VII Klövern aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 15,5 kr 19,5 kr 22,0 kr 

Substansvärde per aktie före skatt 59,0 kr 59,0 kr 59,0 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 67,5 kr 67,5 kr 67,5 kr 

Rabatt/premie före skatt -43,5 kr -39,5 kr -37,0 kr 

Rabatt/premie efter skatt -52,0 kr -48,0 kr -45,5 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -280,9% -202,7% -168,3% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -335,7% -246,3% -206,9% 
Källa: Vår egen    

4.1.9 Kungsleden 

Tabell 4-VIII Kungsleden aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 206,0 kr 251,5 kr 327,5 kr 

Substansvärde per aktie före skatt 248,9 kr 248,9 kr 248,9 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 222,2 kr 222,2 kr 222,2 kr 

Rabatt/premie före skatt -42,9 kr 2,6 kr 78,6 kr 

Rabatt/premie efter skatt -16,2 kr 29,3 kr 105,3 kr 

Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -20,8% 1,0% 24,0% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -7,9% 11,6% 32,1% 
Källa: Vår egen    
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4.1.10 LjungbergGruppen 

Tabell 4-IX LjungbergGruppen aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 109,0 kr 146,0 kr 187,0 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 159,8 kr 159,8 kr 159,8 kr 
Substansvärde per aktie efter skatt 125,2 kr 125,2 kr 125,2 kr 
Rabatt/premie före skatt -50,8 kr -13,8 kr 27,2 kr 
Rabatt/premie efter skatt -16,2 kr 20,8 kr 61,8 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -46,6% -9,5% 14,5% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -14,9% 14,2% 33,0% 
Källa: Vår egen    

4.1.11 Wallenstam 

Tabell 4-X Wallenstam aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 186,5 kr 288,0 kr 456,0 kr 
Substansvärde per aktie före skatt 444,6 kr 444,6 kr 444,6 kr 
Substansvärde per aktie efter skatt 350,4 kr 350,4 kr 350,4 kr 
Rabatt/premie före skatt -258,1 kr -156,6 kr 11,4 kr 
Rabatt/premie efter skatt -163,9 kr -62,4 kr 105,6 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen -138,4% -54,4% 2,5% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -87,9% -21,7% 23,2% 
Källa: Vår egen    

4.1.12 Wihlborgs 

Tabell 4-XI Wihlborgs aktiekurs, substansvärde, rabatt/premie. 

 04-06-30 04-12-30 05-04-29 
Aktiekurs 99,50 kr 140,00 kr 179,00 kr 

Substansvärde per aktie före skatt 131,38 kr 131,38 kr 131,38 kr 

Substansvärde per aktie efter skatt 115,11 kr 115,11 kr 115,11 kr 
Rabatt/premie före skatt -31,88 kr 8,62 kr 47,62 kr 

Rabatt/premie efter skatt  -15,61 kr 24,89 kr 63,89 kr 
Rabatt/premie före skatt % av aktiekursen  -32,04% 6,16% 26,61% 
Rabatt/premie efter skatt % av aktiekursen -15,69% 17,78% 35,69% 
Källa: Vår egen    
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4.2 Intervjuer  

Under denna del av empirin följer 4 intervjuer med personer insatta i fastighetsbranschen. De 

två första respondenterna har inriktning, börsanalytiker. De två senare har inriktning, 

redovisning.  

4.2.1 Anders Kjäll, börsanalytiker Fastighetstidningen 

1. Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under 

hösten 2004? 

Anders tror att investerare har satsat på fastighetsaktier i flykt undan osäkra värden, 

fastighetsaktier är relativt annat en trygg hand. Branschen i sig har varit trög pga. en medioker 

lönsamhet och svårigheter att locka till sig välutbildade och kreativa människor. Branschen 

karakteriseras av liten avkastning och liten produkt utveckling, med produktutveckling menar 

Anders att bolagen kan rationalisera sin verksamhet. Det krävs dock en volym för att 

genomföra detta. Ett sätt att minimera sina kostnader är att exempelvis anlita samma 

städbolag eller vaktbolag för flera närliggande fastigheter etc. Det som hänt den senaste tiden 

är att en ny typ av investerare såsom t.ex. GE inom Tornet har upptäckt fastighetsbranschen. 

Alltså fler aktörer med en ny typ av pengar som kräver snabbare avkastning sätter nu fart på 

branschen. 

 

2. Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004, kan 

det vara en sen reaktion från marknaden? 

Börsen tar ej hänsyn till sådana förändringar, Anders Kjäll menar på att den nya standarden 

inte alls påverkar börskursen. Det är räntan som ligger till grund för den ökande börskursen. 

Det är den fortsatta tilliten till att räntan kommer att vara låg som gör att aktierna stiger. Gapet 

mellan fastighetsavkastningen och räntan är alldeles för stort. Det är dock tal om att 

utdelningsprocenten kommer att sjunka i och med den nya standarden, en anledning sägs vara 

flyktigheten i resultatet. Bolag kan tvingas att låna pengar för att tillmötesgå aktieägarnas 

krav.  
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3. Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att det speglar det verkliga 

värdet? 

Investerare och värderare skiljer sig markant åt. Investerare blickar ständigt framåt medan 

värderingsmän blickar bakåt på historiska siffror. Värderare skall göra ortprisnalayser utifrån 

årets senaste siffror dvs. historiska värden. Som värderare måste man ha en syn på hur räntan 

kommer att förändras.  

 

4. Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med 

börskursen?  

Substansrabatt är också vanligt inom investmentbranschen. Det är branscher som har reella 

tillgångar och substansen är enkel att räkna ut. Det finns flera bidragande faktorer som 

påverkar aktiekursen och substansrabatten. En utav de är t.ex. dominerade ägare. Har ett bolag 

dominerande ägare är det svårt att påverka bolagets löpande verksamhet. Ett exempel är 

fastighetsbolaget HEBA som har en stark soliditet, närmare 90 %. Ägarna har inte visionen att 

utveckla bolaget utan nöjer sig med ett konstant fastighetsbestånd. Andra investerare ser 

därför ingen potential i att satsa kapital i bolaget. Anders finner det intressant i att undersöka 

om transaktionsrika bolag utvecklas bättre än andra? Är detta också en bidragande faktor till 

att aktien handlats med rabatt? Exempel på ett transaktionsrikt bolag är Wihlborgs, ”de satsar 

på fastigheter som om de skulle vara hästar!”. 

Alternativet till att investera i aktier är att äga direkt. Genom ett direkt ägande kan du 

bestämma över dina egna fastighetsinvesteringar. Du kan således rikta din investering på det 

sätt du vill. Köps däremot ett färdigt komponerat fastighetsbestånd, som tillhandahålls av ett 

fastighetsbolag, så får du en diversifierad investering. Till exempel är investerarna bara 

intresserade av en typ av fastighetsbestånd men genom portföljen följer fastigheter som är av 

annan typ som ej är av intresse. För att köpa en sådan portfölj vill ofta investerarna ha en viss 

rabatt. 

Efter fastighetskrisen på 90-talet diskuterades olika trender inom branschen och ett stort ämne 

var substansrabatten. De nya trenderna menade på att bolag skulle vara stora, geografiskt 

koncentrerade med ett fokuserat fastighetsbestånd. Detta var ett sätt för branschen att 

tillmötesgå analytikernas krav. Men inget av dessa åtgärder gav resultat och minskade 

rabatten. Detta kan ses genom att studera Kungsleden, det är ett bolag som har gått sin egen 

väg. Kungsleden investerar där relationen mellan avkastning och risk är som bäst. Kungsleden 

har fokuserat sig på äldreboende och fastigheter inom vårdsektorn, det är fastigheter inom den 
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offentliga sektorn. Strategin har varit att gå mot säkra intäkter med hög och säker 

belåningsgrad. Anders Kjäll tolkar det som att de investerar i fastigheter med minimal risk. 

Klövern har tidigare uttalat sig om att vakanser är lika med ingen risk. Medan Anders menar 

på att ett stort problem idag är att företag inte anställer, de är inte i behov av yta och de som 

vill hyra vill hyra moderna fastigheter. Att renovera och utrusta ett 50-60 tals hus är lika dyrt 

som att bygga nytt. 

 

4.2.2 Bjön Wilke, börsanalytiker Dagens Industri 

1. Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under 

hösten 2004?  

IT-bubblan sprack i början av 2000 talet och investerarnas intresse för företag med ”riktiga” 

tillgångar ökade och därmed lades fokus på fastighetsbranschen som kännetecknades av 

billiga aktier och stora fasta tillgångar. Fokusering av fastighetsbeståndet och nya aktörer som 

intresserar sig för fastighetsbranschen är ytterligare två orsaker till fastighetsaktien har ökat 

markant i värde under 2000-talet. Emellertid är bedömningen att ränta kommer att ligga kvar 

på samma låga nivå en längre tid framöver som har varit den huvudsakliga orsaken. Det finns 

stora chanser att fastighetsbranschens epok vad gäller substansrabatter är slut.  

 

2. Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004, kan 

det vara en sen reaktion från marknaden? 

Björn Wilke tror inte att de nya redovisningsreglerna har påverkat aktieuppgången under 

hösten 2004. Införandet av IFRS ska inte påverka värderingen. Analytiker som kan värdera 

fastighetsbolag har redan arbetat med det ”verkliga” värdet (nuvärdet av framtida antagna 

hyresöverskott).  

 

3. Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att det speglar det verkliga 

värdet? 

Osäkerheten i värderingen är mycket stor det kan skilja mellan ±15 % på en och samma 

fastighet, beroende på värderarens kunskap och erfarenhet. Fastighetsbolagen gör ofta en 

intern och en extern värdering för att minska osäkerheten. Dock bygger det ofta på samman 

värderingsmetoder och skillnaderna blir aldrig speciellt stora.  
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4. Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med 

börskursen? 

Fastighetsbranschen har alltid varit en trög bransch. Haft svårt att attrahera kompetent ledning 

och fastighetsbolagen har inte präglats av optimala fastighetsbestånd.  

 

4.2.3 Bo Nordlund, auktoriserad revisor vid KPMG 
 
1) Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under 

hösten 2004? Du skriver i din avhandling att vinsterna kommer att öka, kommer 

detta att påverka investerare att satsa mer på fastighetsaktier?  

En jämförelse med svenska redovisningsregler och IAS omräknat enligt IAS, givet den tiden 

så kommer vinsterna fortsätta att öka orsakat av att fastighetspriserna ökat i en högkonjunktur. 

Det innebär också att förlusterna kan komma att bli mycket större när fastighets priser dalar. 

Om det skulle påverka investerare positivt är det framförallt p.g.a. psykologiska faktorer. I 

alla de stunder redovisningen kan ha någon betydelse för investerare. Men det är klart att när 

vinsterna ökar och bolagen ser stabilare ut blir det aptitligare att investera. Jag tror att de 

ökade vinsterna lockar investerare. 

 

2) Kan IAS vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004? 

Under hösten 2004 har det varit stor fokus på IAS, om hypotesen att redovisningar är viktiga, 

finns det en psykologisk effekt att det förstärker uppgången av aktiekurserna. Det kommer att 

bli kraftigare svängningar, alltså högre toppar och djupare dalar än tidigare. Det går inte att 

utesluta att redovisningen påverkat kurserna förrän undersökningar visar annat. I tidningen 

Balans undersöker Patrik Andersson olika analytikers attityder på proforma- redovisning. 

Studien jämförde en grupp analytiker med tillgång till ordinarie redovisningshandlingar och 

en grupp analytiker med tillgång till ordinarie redovisningshandlingar plus proforma- 

redovisning. I proformaredovisningen hade bl.a. nedskrivningar tagits bort. Resultatet visade 

att analytiker som tagit del av proformaredovisningen hade en mer positiv bild av framtiden 

för det undersökta bolaget. Det är inte mycket undersökningar gjorda på psykologin bakom 

redovisning. En aktör upplever ett värde i balansräkningen säkrare än om det står som tilläggs 

information i årsredovisningen. I det senare fallet får man räkna ut värdet själv.  

 32



Empiri 

3) Ser du något problem med att resultatet kan komma att förändras med IAS 40? 

När avkastningskraven går ner men inget annat ändrar sig så är kassaflödet identiskt i bolaget, 

men värdeförändringar kommer ut i resultat räkningen och påverkar eget kapital. Efter en tid 

när aktieägarna har sett den typ av utveckling kan det mycket väl tänka sig att aktieägarna vill 

ta del av denna värdeökning. Är det så att bolaget har ett svagt kassaflöde men kraftigt 

stigande fastighetsvärden, då är frågan vart bolaget tar pengar ifrån? Det finns en risk med 

förändringen nämligen att bolagen kan komma att låna pengar till en utdelning. 

 

4) Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att det speglar det verkliga 

värdet? 

Själva osäkerheten i värderingen ligger på fastigheternas marknadsvärdering. Det kan skilja 

mellan ±10 % på en och samma fastighet. I min avhandling så finns det en tumregel som 

säger att ett stort bestånd = stor aktieportfölj. Med det menas att desto fler fastigheter 

aktieportföljen innehåller desto mindre blir skillnaderna eftersom dessa skillnader tar ut 

varandra t.ex antag att en fastighet 1 har ett osäkert värde på plus fem procent, fastighet 2 på 

minus två procent och fastighet 3 på minus tre procent, dvs. skillnaderna minimeras. Bo 

Nordlund frågar sig dock om detta fungerar i verkligheten. 

 

5) Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med 

börskursen? 

Substansvärdet har rört sig både över och under sträcket under tiden. 90-talet var en period 

präglad av stor substansrabatt. Det finns flera förklaringar till substansrabatter, det är inte en 

faktor som orsakar denna rabatt utan det är flera faktorer tillsammans. Några exempel är 

dubbelbeskattning och centrala administrations kostnader vilka är kostnader som inte räknats 

med i driftnettot i fastigheternas marknadsvärdering. Dessa kostnader belastar dock resultatet 

och i sin tur utdelnings potential till aktieägarna. Ytterligare faktorer är att fastighetsbolagens 

egentliga ”status” inte är lika synlig jämfört med en fastighet explicit. Bo Nordlund menar på 

att det kan finnas väsentliga faktorer i bolaget som en aktieköpare inte får ta del av. Det finns 

m.a.o. en osäkerhet i informationshanteringen. Fastighetsbeståndet är inte heller alltid 

optimalt. Ett exempel kan vara att det inte är rätt ägare, under fastighetskrisen tog banker in 

fastigheter som säkerhet och blev därmed ägare av stora fastighetsbestånd. Resultatet blev att 

aktieportföljen bestod av en stor blandning av olika fastigheter vilket inte alltid blev en 

optimal portfölj. Som ni märker finns det en rad olika förklaringar till substansrabatter.  
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På senare tid har fastighetsbestånden börjat bli mer optimala. Dock kvarstår 

dubbelbeskattningen och centraladministrationskostnader. Centraladministrationskostnader är 

kostnader som bolaget har för att finnas på börsen. Över tiden finns det en ineffektivitet i 

systemet som gör att börsen ligger före marknaden. Det kommer nog alltid att finnas en sådan 

ineffektivitet. Det kommer förmodligen aldrig att finnas en samstämmighet mellan 

substansvärdet och hur börsen värderar det egna kapitalet. Trots detta diskuteras det idag att 

det är ett premium. Anledningen tror Bo att det finns en riskaptit idag, många är beredda att ta 

höga risker för att köpa en aktie. Detta driver fastighetsaktiepriserna uppåt. Utgångspunkten 

borde ju vara att marknaden är effektiv, så att man ser igenom. Jag tror istället att marknaden 

inte är hundraprocentig effektiv. Min mening är att orsaken till vissa delar inte är så 

spännande som det verkar.  

 

6) I årsredovisningarna jämförs de flesta fastighetsbolagen sina värderingar, d v s 

intern värdering med extern värdering. Vi har noterat att de oftast stämmer 

överens, hur tolkar du detta, stärker detta värderingens validitet? 

Fastighetsbolagen gör en kombination av extern och intern värdering en s.k. kvalitetssäkring.  

Med det menas att bolagen jämför sina interna värderingar med externa stickprov. Detta gör 

att värderingen blir mer trovärd. Om det förekommer differenser stärker företag sin värdering 

genom att redovisa öppet. Det är dock inget krav i regel. 

 

7) Hur ställer du dig till substansvärdeberäkningarna i årsredovisningarna, visar dessa 

en korrekt bild av företaget? 

Företag redovisar på följande sätt: de beräknar ett substansvärde före skatt och ett efter skatt, 

sedan jämförs detta med börskursen. Substansvärde är enligt mig marknadsvärdet på 

tillgångar minus markandsvärdet på skulder. Över tiden ändras vissa redovisningsregler, 

därav kan användandet av begrepp i årsredovisningar användas olika. Men justerat eget 

kapital är klassiskt, dvs. eget kapital + obeskattade reserver. Som jag tidigare sagt beror 

substansvärdet på situationen, det kan skilja från fastighet till fastighet. Substansvärdet visar 

egentligen en idealiserad bild. Osäkerheten ligger någonstans mellan ±10 %. Viktigt att tänka 

på är att när ett bolag redovisar verkligt värde enligt IAS 40 är det att verkligt värde per 30 

dec. 2004 är per definition verkligt värde exakt detta datum. Det värdet behöver inte alls 

stämma överens med verkligt värde 31 mars, 2005. 
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8) För att göra substansvärdeberäkningar har vi använt oss av: verkligt värde – 

bokfört värde + återföring av bokförd uppskjuten skatt = substansvärde före skatt. 

För att räkna ut substansvärde efter skatt har vi dragit av den uppskjutna skatten 

och 28 % skatt på övervärdet. Vad anser du om metoden? 

Beräkningen är okej, dock måste ni påvisa modellens värde. Problemet är att aktörerna på 

marknaden inte räknar enligt denna metod. Bo Nordlund menar att den uppskjutna skatten på 

28 % inte alltid är sann. I praktiken undersöks de skattemässiga avdragsmöjligheterna 

beroende på om fastigheten köps direkt eller om investerare köper fastigheten via aktier. Om 

en fastighet köps direkt betalas marknadsvärdet, fastigheten proportioneras efter byggnad och 

mark för taxering, efter taxeringsvärdet beräknas värdeminskningsavdraget. Om investeringen 

sker genom aktieköp tas det befintliga värdeminskningsavdraget dvs. det som redan fanns i 

bolaget. Ett aktieköp ger inte lika stora avdrag i koncernen, därför förhandlas det ofta om vad 

skatteskulden egentligen är värd. Skatteeffekten på 28 % stämmer bra om fastigheten 

realiseras redan dagen efter aktieköpet. Skulle fastigheten realiseras genom att sälja aktierna 

redan dagen efter köpet så blir skatteeffekten 28 %. Vid ett längre innehav, kan det sägas att 

aktörer är rationella och nuvärdesberäknar skillnaderna i värdeminskningsavdragen beroende 

på om du köper fastigheten direkt eller om du köper den genom aktier. Om investerare 

nuvärdesberäknar den temporära skillnaden i värdeminskningsavdrag med en viss kalkylränta 

resulterar det inte i 28 % skatt. Detta eftersom pengarna faller ut olika i tiden. Det är svårt att 

få en vettig bild eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Det ser olika ut beroende på 

fastighet och orsaken är de skattemässiga reglerna. Sanningen ligger någonstans emellan  

0-28 % beroende på hur det ser ut i det enskilda fallet för varje fastighet. Om det krävs en 

norm att gå efter blir det ofta schablonmässiga beräkningar. Schablonskatten ligger oftast på 

7-10 %. 

Substansvärde = marknadsvärde på tillgångar minus marknadsvärde på skulder, egentligen 

granskas varje tillgång, skuld samt alla eventualförpliktelser som bolag har, t.ex. rättstvister 

och skattetvister. I en due diligence värderas alla värden som kan vara intressanta att värdera.   

4.2.4 Peter Malmqvist, redovisningssakkunnig och analytiker vid Nordnet 
 
1. Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under 

hösten 2004? 

Räntan enligt de flesta analytiker är den främsta orsaken till aktieuppgången hösten 2004. Jag 

tror dock att spekulationsbeteende är en stor orsak till att uppgången har skett. Aktien har 

under en längre period gått upp och det är många som vill vara med och tjäna pengar. Det är 
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få som har förlorat på denna typ av aktier och många har hämtat hem stora vinster de senaste 

åren. Detta attraherar självklart nya investerare som vill vara med och tjäna pengar d v s att 

det kommer ett nytt inflöde av pengar.  

 

2. Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004?  

En annan faktor är redovisningsreglerna. Trots att många analytiker säger att redovisning inte 

har någon betydelse och att placerare ser igenom den. Peter Malmqvist menar på att analytiker 

inte tittar på redovisningen utan tittar på kassaflödet. Trots dessa påstående anser jag att den 

nya redovisningen får ganska häftiga konsekvenser. Eftersom redovisningsförändringarna 

kommer att öka vinsterna och det egna kapitalet, är det högst troligt att fastighetsaktierna 

klättrat vidare det sista halvåret från en redan hög nivå. 

 

3. Kommer IAS 40 bidra till en fortsatt premie? 

Peter säger att det inte är någon premie idag på marknaden. Några fastighetsaktier har en liten 

premie andra har en liten rabatt. Rabatten för samtliga bolag har dock minskat kraftigt under 

den senaste tiden. Om man summerar marknadsvärdet plus eget kapital och jämför sedan 

aktiekursen med det egna kapitalet så är aktiekursen större än eget kapital men det är inte 

större än det sammanlagda värdet. 

 

4. Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att de speglar det verkliga värdet? 

Marknadsvärdering är bra och verkar trovärdigt. Dock tycker jag inte att det är särskilt bra att 

värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Det vore bättre att redovisa 

värdeförändringarna direkt i eget kapital eftersom de inte är utdelningsbara. Informationen är 

intressant men om dessa dolda värden redovisas i resultaträkningen blir det kraftfullt. Det blir 

därför svårare att tolka utvecklingen och den egentliga verksamheten. Människor ligger 

bakom värdering. Värderingen har blivit en teknik och ett yrke, det är inte säkert att dessa 

värden är rätt. En följdfråga blev, vad tror du osäkerheten ligger på räknat i procent? Kan ett 

intervall på ±10 % vara korrekt? Peter säger: ” skulle man kunna komma ner till ett sådant 

litet intervall skulle värderingen vara ganska korrekt”. Jag tror dock att osäkerheten i 

värderingarna ligger på ±25 %. Går det över det är det i och för sig också svårt att säga att 

värderingen är trovärdig. Svårt att veta egentligen eftersom ingen gör den typen av värdering. 
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5. Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med 

börskursen? 

När du säger rabatt så menar du att priset har varit högre? När jag går in i en affär och köper 

något med rabatt så innebär det att priset som du köpt varorna för är i normal fallet högre än 

det pris jag får betala. När det gäller en fastighet som värderas är det svårt att säga att du 

köper aktien med rabatt. Fastigheten har inte köpts med rabatt utan det är värderad och 

förmodligen lågt värderad. Begreppet rabatt ger bilden av ett sorts klipp.  

 

6. I årsredovisningarna jämför de flesta fastighetsbolagen sina värderingar, d v s intern 

värdering med extern värdering. Hur tolkar du detta, stärker detta validiteten på 

värderingen? 

På så sätt kan man säga att de stämmer överens. Svårt att vara objektiv när det gäller sina egna 

fastigheter. 

 

7. Hur viktig är årsredovisningen? 

Det är en viktig hörnpelare, siffror, uppfattningen om styrelse och vd´s syn på företagets 

framtid mm. Det räkenskapsmaterial som analytiker använder i den löpande verksamheten är 

kvartalsrapporter. Det är inte årsredovisningen som påverkar börskurserna utan den periodvisa 

rapporteringen av framförallt resultat och eget kapital.  

Den största traditionen finns inom investmentbolag, där är det lättare att gå in och räkna ut en 

rabatt. När det gäller investment bolag kan du köpa aktier antingen i varje bolag och bilda dig 

en egen portfölj eller köpa samma portfölj i ett investment bolag till rabatterat pris. I 

fastighetsbolag kan man inte gå in och köpa aktier i respektive fastighet som ingår i ett 

fastighetsbolag. Alla värden som finns är uträknade av människor, värderingarna verkar 

rimliga, och det är fortfarande den mänskliga faktorn som är avgörande. Därför tycker jag att 

rabatt är ett felaktigt ord. Istället skulle vi kunna säga att aktie kursen under långtid inte 

motsvarat det bedömda marknadsvärdet på fastigheterna. 

 

 37



Analys och resultat 

5 Analys och Resultat 
I analysen kopplas teorier ihop med vår kvantitativa och kvalitativa data. Här presenteras 
analys och resultat av beräkningar och intervjuerna  

5.1 Substansrabattens utveckling. 

5.1.1 Handlas fastighetsbolagens aktier fortfarande med substansrabatt eller 

har de övergått och blivit en substanspremie? 

Enligt våra beräkningar handlas aktien med en premie. Respondenterna är oense om det är en 

premie eller en rabatt, dock är de enig om att den ligger runt nollpunkten. De menar att alltför 

många parametrar vid beräkning av substansrabatt/premie är osäkra. Osäkerhetsintervallet kan 

ligga någonstans mellan +/-10 % ända upptill +/- 25 %. Detta grundar sig på att värderare har 

olika erfarenheter och kunskaper, samt att olika metoder används vid värdering. Skattesatsen 

som används är också av avgörande betydelse. Det kan vara svårt att bedöma ett företags 

framtid, därmed blir det också svårt att bedöma skattesatsen. Detta är i linje med Hults teorier 

om användning av ett övre och under värde, där den troliga rabatten/premien befinner sig. 

 

(Observera att grafens y-axel i figur 5-1 och 5-2 går i en 10 procentig skala, medan graferna i 

figur 5-3 och 5-4 går i en 50 procentig skala). 

Figur 5-1 Rabattens/premiens utveckling under juni 2004 till april 2005, före skatt % 
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Figur 5-2 Rabattens/premiens utveckling under juni 2004 till april 2005, efter skatt % 
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5.1.2 Analys av figur I & II 

I de två figurerna ovan jämförs bolagen med varandra före och efter skatt. Vi kan se att alla 

fem bolag har en liknade utveckling. I alla bolag har rabatten minskat eller premien ökat med 

30-40 %. Dock utmärker sig Brinova då dess aktie redan i juli 2004 handlades till en premie 

på 20 %. Capona, Castellum, Fastpartner och Heba handlades däremot till en rabatt på ca: 30-

50 % under juli månad 2004. I december 2004 och början av januari 2005 har även dessa 

aktier övergått till att handlas med en premie. Vi kan också se att i de fem bolagen har 

ökningen avstannat under 2005 och i två bolag har kurvorna vänt neråt och premien har alltså 

minskat.  

Som vi tidigare skrivit om bör analytiker ta fram ett övre och ett undre substansvärde, i denna 

uppsats kan dessa värden jämföras med uträkningar före och efter skatt. Om vi jämför de båda 

graferna ovan kan vi se att vid beräkningar med det undre värdet (efter skatt) uppnår företagen 

en premie ca 3-4 månader innan än om beräkningar görs med det övre värdet (före skatt)  
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Figur 5-3 Rabattens/premiens utveckling under juni 2004 till april 2005, före skatt % 
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Figur 5-4 Rabattens/premiens utveckling under juni 2004 till april 2005, efter skatt % 
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5.1.3 Analys av figur 3 & 4 
Om vi återkopplar till figur 3 och tittar på utvecklingen före skatt, ser vi att Whilborgs, 

Kungsleden, LjungbergsGruppen, Hufvudstaden och Wallenstam har alla gått över till att 

handlas med en premie under årsskiftet 2004/2005. Whilborgs, Kungsleden, 

LjungbergsGruppen och Hufvudstaden har alla minskat substansrabatten med ca. 50 % medan 

Wallenstam har minskat substansrabatten med närmare 150 % och Klövern med 75 %. I dessa 

sex bolag ser vi ingen tydligt avtagande av den senaste tidens uppgång utan bolagen går mot 

högre premier eller i Klöverns fall minskade rabatter. 

Om vi jämför de båda graferna ovan, likt förra gången, kan vi se att vid beräkningar med det 

undre värdet (efter skatt) uppnår företagen en premie ca 3-4 månader innan än om 

beräkningar görs med det övre värdet (före skatt). Undantaget är i detta fall Klövern som 

fortfarande handlas med stor rabatt.  

5.2 Analys av intervjufrågor 

5.2.1 Hur har substansvärdet beräknats i fastighetsbolagen? 

Bo Nordlund menar att modellen vi har använt är relevant. Skatten är den stora skillnaden. Att 

använda den 28 % bolagsskatten stämmer endast överens om fastigheten realiseras dagen 

efter aktieköpet. Vid ett längre innehav menar Bo Nordlund att aktörerna är rationella och 

nuvärdesberäknar skillnaderna i värdeminskningsavdragen beroende på om du köper 

fastigheten direkt eller om du köper den genom aktier. Man ska ändå veta att sanningen ligger 

någonstans mellan 0 och 28 % beroende på hur det ser ut i det enskilda fallet för varje 

fastighet. Om det krävs en norm att gå efter blir det ofta schablonmässiga beräkningar. 

Schablonskatten ligger oftast på 7-10 %. Dock måste man vara medveten om att det skiljer sig 

i enskilda fall. Detta kan likställas med det övre och undre värdet som Hult tar upp i sin bok 

om Företags värdering. 

5.2.2 Har IAS 40 varit en bidragande orsak till den minskade rabatten eller 

premien? 

Det råder delade meningar om huruvida de nya redovisningsreglerna bidragit till 

aktieuppgången under 2004. Bo Nordlund och Peter Malmqvist, sakkunniga inom 

redovisning, tror att IAS 40 och fair value model varit en bidragande faktor till börsens 

uppgång. En av förklaringarna sägs vara att den nya standarden kommer att öka vinsterna och 

det egna kapitalet. Siffrorna i rapporterna kommer alltså att se bättre ut enligt IAS 40 och 
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troligen kommer det att påverka investerare och analytiker positivt. Medan Björn Wilke och 

Anders Kjäll vilka båda är börsanalytiker säger att det är räntan som orsakat denna kraftiga 

uppgång. Det är den fortsatta tilliten till den låga räntan som är orsaken.  

5.2.3 Vilka problem kan uppstå vid en marknadsvärdering? 

Marknadsvärdering enligt ortprismetoden är inte alltid korrekt. Fastigheternas värde stämmer 

inte överens med vad marknaden är beredd att betala. Asymmetrin i marknaden enligt 

respondenterna har sina enkla och logiska förklaringar. Det är den mänskliga faktorn. 

Värderingen beror på värderingsmännens marknadskännedom. Det är viktigt att värderaren 

har tillgång till marknadsdata i form av relevanta jämförelseobjekt. Ortprisanalyser grundar 

sig på en värdebedömning med ledning av betalda siffror för likartade fastigheter på ”orten” 

dvs. jämförelseobjekt. Det är analyser som grundar sig på historiska siffror. Enligt 

lantmäteriets analysprocess görs det korrigeringar p.g.a. tidsaspekten. Normalt har försäljning 

av jämförelseobjekten skett vid olika tidpunkter och inte alltid i omedelbar anslutning till 

värderingstidpunkten. 

 

Då investeringar ökar över gränser skapas en ännu större osäkerhet, då värderare i olika länder 

följer olika regelverk. Att harmonisera och skapa samma regler världen över skulle förenkla 

för värderarna och minska osäkerhetsintervallet.  

5.2.4 Vilka problem kan uppstå vid substansvärdeberäkningar? 

Tillgångarna hos fastighetsbolag består av förvaltningsfastigheter. Samtliga fastigheter och 

projektbyggen får ett marknadsvärde. Detta marknadsvärde är aktuellt vid den specifika 

tidpunkten. Tidpunkten för värderingen har stor betydelse när substansvärdet jämförs med 

börskursen eftersom den aktuella kursen ställs mot tillgångarnas marknadsvärde vid värde 

tidpunkten. Enligt boken om Värdering av företag av Magnus Hult är det inte lätt att värdera. 

Värdena kan skilja mellan olika värderare och värdena blir osäkra. Hult menar på att det finns 

en risk och den måste belysas genom att ta hänsyn till under och över värden på 

substansvärdet. Det undre värdet tar hänsyn till den latenta skatten på obeskattade reserver 

vilket inte den övre gränsen gör. Bo Nordlund och Peter Malmqvist har båda belyst detta 

problem. Det finns ett osäkerhetsintervall i marknadsvärderingen. Respondenterna menar att 

osäkerhetsintervallet ligger mellan ±10 % ända upp till ±25 %. Hult betonar även i sin bok att 

detta är några av de skäl till varför det inte ska tas hänsyn till den latenta skatten i 

substansvärdesberäkningar. Substansvärdeberäkningar grundas på historiska siffror menar 
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analytiker. De blickar inte framåt utan de borde istället ta hänsyn till framtida 

nuvärdesberäkningar på hyresöverskott, framförallt ta mer hänsyn till räntan i sina 

värderingar. 

5.2.5 Hur påverkas aktiepriset av ny redovisningsinformation? 

Enligt redovisningskunniga är finansiella rapporter en viktig informationskälla antaget att 

redovisning påverkar aktiepriset. Det räkenskapsmaterial som analytiker använder i den 

löpande verksamheten är löpande kvartalsrapporter. Det är inte specifikt årsredovisningen, 

årsredovisningen blickar bakåt på historiska värden medan kvartalsrapporten speglar bättre 

framtiden. Årsredovisningen har betydelse i den mening att investerare får en uppfattning om 

styrelsen, VD:s syn på företagets framtid etc. Det finns dock ett problem, det finns en 

osäkerhet i informationshanteringen. Över tiden finns det en ineffektivitet i systemet som gör 

att börsen ligger före fastighetsmarknaden. Utgångspunkten borde vara att marknaden är 

effektiv och att mängden information speglar priset där variablerna är i jämvikt. Det finns 

ingen tro på att marknaden är hundra procentigt effektiv. Förklaringen är inte alltid 

komplicerad utan respondenterna anser att orsaken har sina logiska och enkla förklaringar. 

Detta tycks ha en teoretisk förklaring, att investerare blickar ständigt framåt medan 

värderingsmän blickar bakåt på historiska siffror. Värderare skall göra marknadsvärderingar 

utifrån årets senaste siffror m a o historiska värden. Enligt teorin om effektiva marknader 

förutsätter en effektiv marknad att det finns mycket information och att det är lätt tillgänglig. 

Årsredovisningens karaktär skiljer bolag från bolag. Alla är inte identiskt lika. De med 

mycket och överskådlig information är troligtvis lättare att ta till sig. Bo Nordlund beskriver 

en överskådlig och lättillgänglig årsredovisning så som: ”Du går gärna inte in i lagret och 

tittar hur det ser ut men du tittar gärna in i ett väl exponerat skyltfönster”. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar aktiepriset är att fastighetsbolagens egentliga status inte är 

lika synligt jämfört med en fastighet explicit. Det kan finnas väsentliga faktorer i bolaget som 

investerare inte får ta del av. Marknaden har således olika tillgång till information. Med detta 

som bakgrund kan det ytterligare konstateras att effektiviteten förklaras bäst av den halvstarka 

formen. 

 

Den amerikanska forskningen visar att New York börsen reagerar som en effektiv marknad på 

nya redovisningar. Dock poängterar forskningen att redovisningens framställning inte är 

marknadens kvalitativa egenskaper. Redovisningens kvalitéer måste särskiljas från 
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markandens. Enligt detta tankesätt stämmer vår undersökning överens med den amerikanska. 

Stockholmsbörsen reagerar som en effektiv marknad det är redovisningens framställning av 

det verkliga värdet som brister och skapar osäkerhet. 
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6 Slutsatser  
Uppsatsens resultat och slutsats. 

• Enligt våra beräkningar har substansrabatten övergått till en knapp premie i majoriteten av 
de undersökta bolagen.  

 
Sakkunniga inom redovisning Fastighetsanalytiker 

• Fokus på IAS 40, som påverkat 
aktieuppgången under hösten 2004. 

 

• IAS 40 har inte påverkat aktieuppgången 
under hösten 2004. 

 
• Marknadsvärdet ej pålitlig, p.g.a. den 

mänskliga faktorn. 
 

• Marknadsvärdet ej pålitlig, p.g.a. den 
mänskliga faktorn. 

 
• Substansvärdet ej pålitligt p.g.a. 

markandsvärdet och skattekonsekvenser. 
• Substansvärdet ej pålitligt p.g.a. 

marknadsvärdet enligt ortprisanalysen. 
Jämförelseanalysen blickar tillbaka på 
historiska siffror. 

 
• Psykologiska effekter gör att resultat och 

balansräkning även i fortsättningen 
kommer att påverka analyser. 

 
• Aktiekursen högre toppar och djupare 

dalar. 
 
 
 
• Aktiepriset påverkas av ny 

redovisningsinformation. 

• Ännu större fokus på kassaflödes 
analyser än förr. 

 
 
• Substansrabatten kommer helt att 

försvinna i framtiden, p.g.a. nya aktörer, 
rationaliserings möjligheter och lägre 
räntenivåer 

 
• Aktiepriset påverkas inte av 

redovisningsinformation. 
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7 Kritisk granskning 
Här presenteras undersökningens brister. Vi tar upp substansvärdeberäkningarna, 
årsredovisning 2004 samt faktorer som inte kan uteslutas ha påverkat aktiekursen. 

Substansvärdeberäkning har endast gjorts utifrån 2004 års årsredovisning. Tidpunkten 

stämmer alltså endast överens med aktiekursen per den 30 december. Substansvärdet per den 

30 juni 2004 och 30 april, 2005 har inte uträknats. Detta leder till att beräkningar av 

substansrabatt/premie är särskilt osäkra vid dessa två tidpunkter. Vi har heller inte undersökt 

vad som har hänt i fastighetsbolagen mellan dessa datum. Därmed kan vi inte redogöra för 

osäkerhets intervallets storlek. Dock anser vi att detta endast har liten påverkan på resultatet, 

då substansvärdet i sig är ett mycket osäkert värde. Vi har också beräknat ett övre och ett 

undre värde, detta för att skapa ett intervall där det är högst troligt att substansvärdet ligger.  

 

Analytiker tittar i huvudsak på kvartalsrapporter, inte årsredovisningar. Årsredovisningen är 

en sammanställning av det gångna året medan kvartalsrapporten är en nutida rapport. Dock 

kan inte årsredovisningen uteslutas helt som relevant källa, vi menar på att kvartalsrapporten 

är mer korrekt att utgå ifrån. 

 

Vi kan heller inte utesluta att börskursen har påverkats av andra faktorer än räntan och IAS 

40. Vi har alltså inte undersökt vad som påverkat det enskilda fastighetsbolagets aktiekurs, 

såsom positiv eller negativ publicitet, positiva kvartalsrapporter etc. 
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8 Fortsatt forskning 
Här presenteras ämnen för vidare forskning. 

Att skapa en vacker bild utåt mot intressenter blir allt viktigare. Ord som property branding, 

employee branding används mer både i praktiken och i teorin. Brandingen skapar en vacker 

utsida. Exempelvis ett prydligt skyltfönster skapar intresse och leder till att kunden går in i 

butiken. Detsamma gäller redovisning en snygg fasad utåt, alltså ”vackra siffror” attraherar 

fler intressenter. Vi skulle föreslå att fortsatt forskning sker inom detta området psykologiska 

faktorer som påverkar analytiker, alltså vilka sammanhang har siffror, uttalanden, rapporter 

etc. störst påverkan på analytiker. 

 

Skatteeffekterna är högst aktuellt att undersöka. Vilka skattekonsekvenser får IAS 40? 

Skattesystemet är inte än synkroniserad med det nya redovisningssystemet. Hur ska dessa 

beskattas, vid värdestegring eller realisationen? De nya skattreglerna kommer att fastställas 

tidigast 2006 enligt Bo Nordlund.  
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10 Bilaga 
I detta avsnitt följer en kort presentation av de undersökta företagen. 

10.1 Bilaga 1: Företagsbeskrivning 

10.1.1 Brinova28 
Brinovas affärsidé är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja 

fastigheter. Häri ingår logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter samt bostäder. 

Fastighetsbeståndet per 31 dec. 2004 bestod av 59 fastigheter belägna i främst södra och 

mellersta Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella 

fastigheter och bostadsfastigheter. (46 anställda) 

10.1.2 Capona 29 

Caponas affärsidé är att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska 

hotellmarknaden. Fastighetsbeståndet omfattas av 57 fastigheter. Merparten av Caponas 

hotellfastigheter ligger i storstadsregioner och regionstäder. 

Fastighetsbeståndet per den 31 december 2004 bestod av totalt 57 hotellfastigheter, varav 46 

var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. (112 anställda) 

10.1.3 Castellum30 

Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa 

möjliga resultat och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige 

erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Fastighetsbeståndet per den 

31 december 2004 bestod av 454 fastigheter. Castellums fastighetsbestånd består enbart av 

svenska fastigheter inom Storgöteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Storstockholm, Värnamo, 

Jönköping, Växjö, Örebro, Uppsala, Västerås. Tyngdpunkten i fastighetsbeståndet finns i de 

tre storstadsregionerna. Fastighetsportföljen består till större delen av kommersiella 

fastigheter med lokaler för kontors-, butiks-, lager-, industri- och logistikändamål. Castellums 

bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i Göteborg och 

Helsingborg. (180 anställda) 

                                                 
28 www.brinova.se  
29 www.capona.se 
30 www.castellum.se  
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10.1.4 Fastpartners31 

Vår affärsidé är att äga och förvalta egna fastigheter på expansiva orter. Fastpartners strategi 

är och har under de senaste åren varit att fokusera och koncentrera sitt fastighetsbestånd till 

stockholmsregionen samt att prioritera kommersiella fastigheter före bostadsfastigheter, god 

värdetillväxt och positiva kassaflöden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2004 utgörs 

av 80 bebyggda fastigheter i Sverige och Norge (två stycken). Vår mest dominerande 

ställning i Stockholm är Västberga, Lunda, Märsta och Täby vilket ger klara fördelar att 

kunna påverka framtida utveckling i dessa områden. (26 anställda) 

10.1.5 Heba32 

Hebas affärsidé är att erbjuda attraktivt boende med en hög servicenivå gentemot 

hyresgästerna i väl underhållna fastigheter, företrädesvis i Storstockholm. Fastighetsbeståndet 

utgörs således till helt dominerande del (90 %) av bostadsfastigheter medan lokaler utgör en 

mindre del (10 %). (38 anställda) 

10.1.6 Hufvudstaden33 

Hufvudstaden affärsidé är att i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg 

erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva 

marknadsplatser. Fastighetsbeståndet är nästan helt kommersiellt och består främst av 

kontors- och butiksfastigheter i Stockholms och Göteborgs mest centrala delar. Per den 31 

december 2004 ägde Hufvudstaden 32 fastigheter. (122 anställda) 

10.1.7 Klövern34 

Klöverns affärsidé är att som partner med lokal förankring aktivt förvärva, utveckla och sälja 

fastigheter utanför storstadsregionerna i Sverige. Fastighetsbeståndet per den 31 december 

2004 bestod av totalt 148 fastigheter fördelat på 31 kommuner och innefattar mestadels kontor 

och industri lokaler men har även butiker, bostäder, och hotell. (148 anställda) 

10.1.8 Kungsleden35 

Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag som ser avkastningen som viktigare än fastighetens 

kategori och geografiska läge. Kungsleden affärsidé är att äga och förvaltar fastigheter med 
                                                 
31 www.fastpartner.se  
32 www.hebafast.se 
33 www.hufuvstaden.se 
34 www.klovern.se 
35 www.kungsleden.se 
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långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2004 bestod 

av 371 fastigheter. Fastighetsbeståndet består mestadels av äldreboende och kontor men har 

även lager- och butikslokaler. (75 anställda) 

10.1.9 LjungbergGruppen36 

Ljungberggruppen affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla 

och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. Värdeutveckling och tillväxt ska skapas genom 

att med ett långsiktigt lönsamhetstänkande utveckla och förvalta fastigheter i nära kontakt 

med hyresgäster och marknad. Fastighetsbeståndet ska vara geografiskt koncentrerat till 

Stockholmsregionen med inriktning mot större förvaltningsenheter på starka delmarknader. 

Ljungberggruppen fastighetsbestånd innehåller både bostäder, kontors- och handelsytor samt 

ett stort antal byggrätter. (132 anställda) 

10.1.10 Wallenstam37 

Wallenstams affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Allt i syfte att 

förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i utvalda 

storstadsregioner. Huvuddelen av fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm och 

Göteborg och det innehåller mestadels bostäder och kontor. (103 anställda) 

10.1.11 Wihlborgs38 

Wihlborgs affärsidé är att med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen äga, 

förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Wihlborgs fastighetsbestånd utgörs av 

kommersiella fastigheter i Öresundsregionen belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och 

Köpenhamn. Fastighetsbeståndet bestod per 31 mars, 2005 av 190 fastigheter. 

                                                 
36 www.ljungberggruppen.se  
37 www.wallenstam.se  
38 www.wihlborgs.se  
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10.2 Bilaga 2: Substansvärdeberäkningar 

10.2.1 Brinova       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    

Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 1 693,5    Aktiekurs 53,5 kr 77,5 kr 79,0 kr

Bokfört värde -1 668,5    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

44,1 kr 44,1 kr 44,1 kr

Övervärde 25,0     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

46,0 kr 46,0 kr 46,0 kr

Redovisat eget kapital 583,8     Rabatt/premie före skatt 9,4 kr 33,4 kr 34,9 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt -32,0     Rabatt/premie efter skatt 7,5 kr 31,5 kr 33,0 kr
Substansvärde före 
skatt  576,8     Rabatt/premie före skatt % 17,5% 43,1% 44,2%
Skatt på övervärde -7,0     Rabatt/premie efter skatt % 14,0% 40,6% 41,7%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % 32,0 kr      
Substansvärde efter 
skatt 601,80  Totalt antal aktier (milj.) 13,1   
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10.2.2 Capona       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 4260  Aktiekurs 67,0 kr 95,0 kr 89,0 kr

Bokfört värde -3696,4  
Substansvärde per aktie före 
skatt 

87,6 kr 87,6 kr 87,6 kr

Övervärde 563,6     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

70,7 kr 70,7 kr 70,7 kr

Redovisat eget kapital 1362,2  Rabatt/premie före skatt -20,6 kr 7,4 kr 1,4 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt  263,9  Rabatt/premie efter skatt -3,7 kr 24,3 kr 18,3 kr
Substansvärde före 
skatt  2 189,7    Rabatt/premie före skatt % -30,7% 7,8% 1,6%

Skatt på övervärde -157,8     Rabatt/premie efter skatt % -5,6% 25,6% 20,5%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -263,9 kr      
Substansvärde efter 
skatt 1767,99  Totalt antal aktier (milj.) 25,0   

 

10.2.3 Castellum       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 19 449,0    Aktiekurs 185,5 kr 238,0 kr 263,5 kr 

Bokfört värde -14 741,0    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

246,0 kr 246,0 kr 246,0 kr

Övervärde 4 708,0    
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

202,8 kr 202,8 kr 202,8 kr

Redovisat eget kapital 4 927,0    Rabatt/premie före skatt -60,5 kr -    8,0 kr  17,5 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 450,0     Rabatt/premie efter skatt -17,3 kr 35,2 kr 60,7 kr
Substansvärde före 
skatt  10 085,0    Rabatt/premie före skatt % -32,6% -3,4% 6,7%

Skatt på övervärde -1 318,2    Rabatt/premie efter skatt % -9,4% 14,8% 23,0%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -450,0         
Substansvärde efter 
skatt 8 316,8    Totalt antal aktier (milj.) 41,0   
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10.2.4 Fastpartner       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 3 270,8    Aktiekurs 12,9 kr 19,1 kr 20,0 kr

Bokfört värde -3 063,7    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

19,5 kr 19,5 kr 19,5 kr

Övervärde 207,1     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

17,5 kr 17,5 kr 17,5 kr

Redovisat eget kapital 742,8     Rabatt/premie före skatt -6,7 kr -0,4 kr 0,5 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 46,6     Rabatt/premie efter skatt -4,6 kr 1,6 kr 2,5 kr
Substansvärde före 
skatt  996,5     Rabatt/premie före skatt % -52,1% -2,3% 2,3%
Skatt på övervärde -58,0     Rabatt/premie efter skatt % -36,1% 8,4% 12,6%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -46,6         
Substansvärde efter 
skatt 891,91  Totalt antal aktier (milj.) 51,0   

 

10.2.5 Heba       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 2 321,0    Aktiekurs 90,0 kr 127,0 kr 118,5 kr

Bokfört värde -825,0     
Substansvärde per aktie före 
skatt 

126,2 kr 126,2 kr 126,2 kr

Övervärde 1 496,0    
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

93,0 kr 93,0 kr 93,0 kr

Redovisat eget kapital 206,0     Rabatt/premie före skatt -36,2 kr 0,8 kr -7,7 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 39,8     Rabatt/premie efter skatt -3,0 kr 34,0 kr 25,5 kr
Substansvärde före 
skatt  1 741,8    Rabatt/premie före skatt % -40,2% 0,6% -6,5%
Skatt på övervärde -418,9     Rabatt/premie efter skatt % -3,3% 26,8% 21,5%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -39,8         
Substansvärde efter 
skatt 1283,12  Totalt antal aktier (milj.) 13,8   

 

 55



Bilaga 

 

10.2.6 Hufvudstaden       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 15 000,0    Aktiekurs 34,7 kr 47,6 kr 60,0 kr 

Bokfört värde -10 300,0    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

55,8 kr 55,8 kr 55,8 kr

Övervärde 4 700,0    
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

41,7 kr 41,7 kr 41,7 kr

Redovisat eget kapital 5 209,0    Rabatt/premie före skatt -21,1 kr -8,2 kr 4,2 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 1 600,0    Rabatt/premie efter skatt -7,0 kr 5,9 kr 18,3 kr
Substansvärde före 
skatt  11 509,0    Rabatt/premie före skatt % -60,8% -17,2% 7,0%
Skatt på övervärde -1 316,0    Rabatt/premie efter skatt % -20,0% 12,5% 30,6%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 %  -1 600,0        
Substansvärde efter 
skatt 8593,00  Totalt antal aktier (milj.) 206,3   

 

10.2.7 Klövern       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29

Verkligt värde 4 193,0    Aktiekurs 15,5 kr 19,5 kr 22,0 kr

Bokfört värde -4 123,0    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

59,0 kr 59,0 kr 59,0 kr

Övervärde 70,0     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

67,5 kr 67,5 kr 67,5 kr

Redovisat eget kapital 1 631,0    Rabatt/premie före skatt -43,5 kr -39,5 kr -37,0 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt  -231,0     Rabatt/premie efter skatt -52,0 kr -48,0 kr -45,5 kr
Substansvärde före 
skatt  1 470,0    Rabatt/premie före skatt % -280,9% -202,7% -168,3%

Skatt på övervärde -19,6     Rabatt/premie efter skatt % -335,7% -246,3% -206,9%
Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % 231,0         
Substansvärde efter 
skatt 1681,40  Totalt antal aktier (milj.) 24,9   
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10.2.8 Kungsleden       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29
Verkligt värde 13 452,0    Aktiekurs 206,0 kr 251,5 kr 327,5 kr 

Bokfört värde -12 463,0    
Substansvärde per aktie före 
skatt 248,9 kr 248,9 kr 248,9 kr 

Övervärde 989,0     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 222,2 kr 222,2 kr 222,2 kr 

Redovisat eget kapital 3 510,0    Rabatt/premie före skatt -42,9 kr 2,6 kr 78,6 kr 

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt  231,0     Rabatt/premie efter skatt -16,2 kr 29,3 kr 105,3 kr 
Substansvärde före 
skatt  4 730,0    Rabatt/premie före skatt % -20,8% 1,0% 24,0% 
Skatt på övervärde -276,9     Rabatt/premie efter skatt % -7,9% 11,6% 32,1% 

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -231,0         
Substansvärde efter 
skatt 4222,08  Totalt antal aktier (milj.) 19,0   

 

10.2.9 LjungbergG       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under 2004-
2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29

Verkligt värde 4 690,0    Aktiekurs 
109,0 kr 146,0 kr 187,0 kr

Bokfört värde -3 318,0    
Substansvärde per aktie före 
skatt 

159,8 kr 159,8 kr 159,8 kr

Övervärde 1 372,0    
Substansvärde per aktie 
efter skatt 

125,2 kr 125,2 kr 125,2 kr

Redovisat eget kapital 940,2     Rabatt/premie före skatt -50,8 kr -13,8 kr 27,2 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 149,3     Rabatt/premie efter skatt -16,2 kr 20,8 kr 61,8 kr
Substansvärde före 
skatt  2 461,5    Rabatt/premie före skatt % -46,6% -9,5% 14,5%

Skatt på övervärde -384,2     Rabatt/premie efter skatt % -14,9% 14,2% 33,0%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -149,3         
Substansvärde efter 
skatt 1928,04  Totalt antal aktier (milj.) 15,4   
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10.2.10 Wallenstam       
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under  
2004-2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 05-04-29

Verkligt värde 13 970,0   Aktiekurs 186,5 kr 288,0 kr 456,0 kr

Bokfört värde -9 744,0    
Substansvärde per aktie 
före skatt 444,6 kr 444,6 kr 444,6 kr

Övervärde 4 226,0    
Substansvärde per aktie 
efter skatt 350,4 kr 350,4 kr 350,4 kr

Redovisat eget kapital 1 723,0    Rabatt/premie före skatt -258,1 kr -156,6 kr 11,4 kr

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt  97,0     Rabatt/premie efter skatt -163,9 kr -62,4 kr 105,6 kr
Substansvärde före skatt  

6 046,0    
Rabatt/premie före skatt 
% -138,4% -54,4% 2,5%

Skatt på övervärde -1 183,3    
Rabatt/premie efter skatt 
% -87,9% -21,7% 23,2%

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 %  -97,0         
Substansvärde efter 
skatt 4765,72  

Totalt antal aktier 
(milj.) 13,6   

 

10.2.11 Whilborgs 
Substansvärde och rabatt/premie vid tre tidpunkter under 2004-
2005    
Miljoner (kr) JEK   04-06-30 04-12-30 04-04-30 
Verkligt värde 36 400,0    Aktiekurs 99,50 kr 140,00 kr 179,00 kr

Bokfört värde -36 400,0   
Substansvärde per aktie 
före skatt 131,38 kr 131,38 kr 131,38 kr

Övervärde 0,0     
Substansvärde per aktie 
efter skatt 115,11 kr 115,11 kr 115,11 kr

Redovisat eget kapital 11 120,0    Rabatt/premie före skatt -31,88 kr 8,62 kr 47,62 kr 

Återföring av bokförd 
uppskjuten skatt 1 571,0     Rabatt/premie efter skatt  -15,61 kr 24,89 kr 63,89 kr 
Substansvärde före 
skatt  12 691,0    Rabatt/premie före skatt % -32,04% 6,16% 26,61% 
Skatt på övervärde 0,0     Rabatt/premie efter skatt % -15,69% 17,78% 35,69% 

Kalkylmässig 
uppskjuten skatt 28 % -1 571,0        
Substansvärde efter 
skatt 11 120,0    Totalt antal aktier (milj.) 96,6   
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10.3 Bilaga 2 intervjufrågor 
 
Ander Kjäll, börsanalytiker och journalist Fastighetstidningen. 2005-05-16 och Björn 
Wilke börsanalytiker Dagens Industri 2005-05-17 
1) Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under hösten 

2004? 
2) Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004, kan det vara 

en sen reaktion från marknaden? 
3) Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att det speglar det verkliga värdet? 
4) Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med börskursen? 
 
Bo Nordlund, auktoriserad revisor vid KPMG. 2005-05-25 
1) Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under hösten 

2004? Du skriver i din avhandling att vinsterna kommer att öka, kommer detta att påverka 
investerare att satts mer på fastighetsaktier? 

2) Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004?  
3) Ser du ngt problem med att resultatet kan komma att förändras med IAS 40? 
4) Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med börskursen? 
5) I årsredovisningarna jämför de flesta fastighetsbolagen sina värderingar, d v s intern 

värdering med extern värdering. Hur tolkar du detta, stärker detta validiteten på 
värderingen? 

6) Hur ställer du dig till substansvärdesberäkningarna i årsredovisningarna, visar dessa en 
korrekt bild av företaget? 

7) För att göra substansvärde beräkningar har vi använt oss av: verkligt värde – bokfört värde 
+ eget kapital + återföring av bokförd uppskjuten skatt = Substansvärde före skatt. För att 
räkna ut substansvärde efter skatt har vi dragit av den uppskjutna skatten och 28 % skatt 
på övervärdet. Vad anser du om den metoden?  

8) Hur osäkra är dessa beräkningar? Vad är viktigt att tänka på vid substansvärde 
beräkningar? 

 
Peter Malmqvist, analyschef vid Nordnet. 2005-05-29 
1) Vad skulle du säga vara orsaken till att aktiekursen har gått upp så markant under hösten 

2004? 
2) Kan IAS 40 vara en bidragande faktor till aktieuppgången under hösten 2004? Du sa på 

gästföreläsningen, Södertörns Högskola Vt. 2005, att ”kanske är det spekulationer om 
ökade vinster som fått fastighetsaktierna att klättra vidare sista halvåret från en redan hög 
nivå”. 

3) Kommer IAS 40 bidra till en fortsatt framtida premie? 
4) Vad anser du om marknadsvärdering? Tycker du att de speglar det verkliga värdet? 
5) Varför har substansvärdet på fastigheter alltid varit så lågt jämfört med börskursen? 
6) I årsredovisningarna jämför de flesta fastighetsbolagen sina värderingar, d v s intern 

värdering med extern värdering. Hur tolkar du detta, stärker detta validiteten på 
värderingen? 

7) Hur viktigt är årsredovisningen? 
8) Förväntas en rabatt pga. ett diversifierat fastighetsbestånd? 
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