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Abstract 

 

Title: True and fair value – implementation of IAS 40 in quoted real estate companies on the 

Stockholm stock exchange, and effect on the company key ratios. 

Course: Bachelor thesis in Business Administration 10 Swedish Credits 

Date: 2006-06-14 

Authors: Malin Ljungberg, Ameneh Moaveni 

Adviser: Hans Richter 

Language: Swedish 

Key words: Investment property, true and fair value, IAS 40, key ratios. 

Background: Within real estate companies assets according to IFRS/ IAS 40 should be 

valued at fair value, to compare with previous valuation criteria according to which real estate 

should valued at cost. 

Two models can be used within IAS 40, these are value at cost and fair value. When valued at 

cost the real estate value in the balance sheet should be specified at cost. 

The method chosen by the company should be used for all real estate within the company 

except for the premises used by the company. 

Purpose: The purpose of the study is to analyse and evaluate how real estate companies 

experienced the problems that arose when converting to IAS 40, and to analyse the effects on 

the companies key ratios as a result of the change of accounting method. Key ratios examined 

were, return on equity, solvency ratio, P/E-ratio and debt/equity ratio. 

Method: The essay is made on a qualitative effort in the form of four interviews with experts 

within the chosen subject area. The compilation of key ratio is made in a quantitative form 

and is made up of secondary data. 

Conclusions: With the implementing of IAS 40 for real estate accounting, the ability to better 

compare the accounting between real estate companies increased, even though all companies 

do not account for their real estate in the same way. It appeared that the regulation 

requirements need to be adjusted and formed in a way that better matches the reality in which 

real estate companies act. 

Valuation with fair value proved to have both advantages and disadvantages. The advantage 

was that the comparability and the fair picture between real estate companies increased. The 

disadvantage was that the valuation of the fair value gives an increased risk for the real estate 

companies to be over- or undervalued. A wrong valuation gives a wrong picture of the real 

estate companies and effects the key ratios in a volatile manner. 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Verkligt värde – Implementering av IAS 40 i börsnoterade fastighetsbolag och effekten 

på bolagens nyckeltal 

Kurs/Ämne: 10 poäng kandidatuppsats i företagsekonomi och redovisning 

Datum: 2006-06-01 

Författare: Malin Ljungberg, Ameneh Moaveni 

Handledare: Hans Richter 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, verkligt värde, IAS 40, nyckeltal. 

Bakgrund: Inom fastighetsförvaltning skall tillgångar enligt IFRS/IAS 40 

förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde, till skillnad mot förut då de skulle 

redovisas till anskaffningsvärde. Två modeller kan användas inom IAS 40, dessa två är 

anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid värdering av anskaffningsvärde måste bolaget 

redovisa det verkliga värdet genom upplysningar i årsredovisningen. Den metod som väljs av 

företaget skall tillämpas på samtliga fastigheter inom företaget utom de rörelsefastigheter som 

bolaget verkar i. 

Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera hur förvaltningsfastighetsföretag 

upplevde de problem som uppstod i och med övergången till IAS 40, samt redogöra och 

sammanställa vilka skillnader som framkom i företagens relativa nyckeltal såsom avkastning 

på eget kapital, soliditet, P/E-tal och skuldsättningsgrad. 

Metod: Materialet till uppsatsen består av kvalitativa ansatser i form av 4 intervjuer med 

experter inom det utvalda ämnesområdet. Sammanställningen av nyckeltal är gjord i en 

kvantitativ form och utgör sekundärdata. 

Slutsatser: Med implementeringen av IAS 40 Förvaltningsfastigheter, ökade jämförbarheten 

mellan fastighetsbolagen, trots att alla bolag inte redovisar sina resultaträkningar på samma 

sätt. Det framgår dock att regelverket behöver justeras och anpassas efter verkligheten. 

Värdering med verkligt värde visade sig ha både för- och nackdelar. Fördelen var att 

jämförbarheten och den rättvisande bilden ökade. Nackdelen var att värdering av verkligt 

värde ger en ökad risk för fastighetsbolagen att över- eller undervärderas. En felaktig 

värdering ger en missvisande bild av fastighetsbolagen och påverkar nyckeltalen kraftigt.  



 

Förklaringar av förkortningar  

Förkortningar 

APB  The Auditing Practices Board 

EU  Europeiska Unionen 

BFL  Bokföringslagen 

FASB   Financial Accounting Standards Board 

FI  Finansinspektionen 

IAS  International Accounting Standard 

IAS 40  International Accounting Standard nummer 40 gällande 

förvaltningsfastigheter 

IASB  International Accounting Standard Board 

IASC  International Accounting Standard Committe 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

RE  Räntabilitet på eget kapital 

RR  Redovisningsrådets rekommendation  

SIC   Standing Interpretations Committee  

ÅRL  Årsredovisningslagen  

 

Definitioner 

Realiserad vinst En realiserad vinst ger upphov till en negativ transaktion i 

finansiella derivat 

Orealiserad vinst En förväntad vinst eller förlust är orealiserad så länge den 

bakomliggande tillgången inte har sålts 

RR 12 RR 12 är materiella anläggningstillgångar och skall användas då 

ett bolag inte kan klassificera sina fastigheter till 

förvaltningsfastigheter 

RR 24 Enligt RR 24 skall anskaffningsvärde utgöra värderingsmetoden 

för förvaltningsfastighetsbolag  

Verkligt värde Marknadsvärdet i en fastighet är enligt IAS 40 det verkliga värdet  

Volatilitet  Hur mycket priset svänger eller varierar på en finansiell tillgång 

Komponentavskrivning En tillgångs uppdelning i komponenter, möjliggör en avskrivning 

av dessa var för sig 

Konjunkturcykel Svängningar i marknadslägen 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges läsaren av denna uppsats en inblick i problematiken kring implementerig 

av IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Syfte, problemformulering och avgränsningar redogörs 

också i detta kapitel. 
 

Denna uppsats valdes av författarna för det väckta intresset vid studierna av kurserna 

redovisningsteori- och praxis samt Historiska, aktuella och framtida redovisningsproblem. 

Kurserna lästes terminerna 2005-2006 inom företagsekonomi C på Södertörns Högskola där 

ett moment under föreläsningarna var just redovisning till verkligt värde. Artiklar som lästes 

var skrivna av ett flertal personer med kunskaper inom just detta ämne. IAS 40 

Förvaltningsfastigheter innebär en redovisning till verkligt värde och detta har tillfört problem 

för fastighetsbolag i samband med övergången till IFRS.  

 

Redan år 1997 beslutade Redovisningsrådet att med utgångspunkt från International Financial 

Reporting Standard (IFRS) och International Accounting Standard (IAS) att de börsnoterade 

företagen skall börja använda sig av de nya rekommendationerna enligt IFRS så tidigt som 

möjligt. Från den 1 januari 2005 trädde de nya rekommendationerna i kraft och gäller för de 

svenska företag som i koncernredovisningen skall följa IFRS. Syftet med att införa de nya 

rekommendationerna är att det i framtiden skall finnas en fungerande global kapitalmarknad, 

investerare skall få tillgång till de beslutsunderlag som krävs.1  

 

Inom redovisningsprinciperna har det funnits stora skillnader mellan olika länder men genom 

de globala rekommendationerna skall nu dessa skillnader försvinna. Redovisningsrådet har en 

stor och betydande uppgift nu när arbetet med tolkningsfrågor och implementeringsfrågor 

pågår. I finansiella rapporter är det övervakningspanelen och Akutgruppen som har till uppgift 

att främja och kontrollera att rapporterna görs enligt god redovisningssed. 

Övervakningspanelen har också till uppgift att granska rapporterna och upptäcka eventuella 

fel för att kunna skydda investerarna och att förtroendet till kapitalmarknaden från 

allmänheten upprätthålls. Även Övervakningspanelen genomgår nu en harmonisering vid 

övergången till internationella rekommendationer och enligt Dennis Svensson, VD för 

                                                 
1 Halling Pernilla Balans nr 11 2005  
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Förening för utvecklande av god redovisningssed, ligger Sverige långt framme i denna 

process jämfört med andra länder i Europa.2 

 

Enligt IFRS-experten Lennart Axelman på Ernst & Young skulle IFRS kunna ses som ett 

regelverk som är uppbyggt för att kunna vara verksamt i den perfekta världen. Problemet är 

att den perfekta världen inte existerar inom de olika nationella marknaderna och därför 

uppstår sprickor. Ett stort problem med att utforma rekommendationer som ska passa alla 

länder är de olika kulturer som har annorlunda syn på redovisningarnas syften.3 Flera 

valmöjligheter erbjuds inom en del av rekommendationerna, samtidigt anges det vilken 

alternativmetod som föredras4.  

 

Övergången till IFRS/IAS förändrar bland annat olika värderingsprinciper och ger en 

problematik angående verkligt värde, intäktsredovisning och resultaträkning.  

”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång eller en skuld kan överlåtas mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs”5.  Enligt Allister Wilson på Ernst & Young i London upplevs en redovisning av 

tillgångar till verkligt värde som en stor problematik i olika länder, vissa menar att en 

värdering till verkligt värde endast skulle ge en subjektiv bild av företagen och att verkligt 

värde byggs på en rad antaganden6.  

Inom fastighetsförvaltning skall tillgångar enligt IFRS/IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

värderas till verkligt värde, till skillnad mot förut då de skulle redovisas till 

anskaffningsvärde. Två modeller kan användas inom IAS 40, dessa två är anskaffningsvärde 

och verkligt värde. Vid värdering av anskaffningsvärde måste bolaget redovisa det verkliga 

värdet genom upplysningar i årsredovisningen. Den metod som väljs av företaget skall 

tillämpas på samtliga fastigheter inom företaget och då det kan leda till en bättre redovisning 

kan företaget byta värderingsmetod.7 

 

I början av år 2005 genomförde KPMG en undersökning som innefattade 64 noterade företag 

som har haft mer än 2 miljarder i börsvärde. Denna undersökning visar de beloppsmässiga 

effekterna år 2004 som påverkades av övergången till IFRS/IAS. I denna undersökning 
                                                 
2 Halling Pernilla Balans nr 11 2005  
3 Johansson Carolina, Ernst & Young EYE No 2 2005  
4 Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
5 RR 24 
6 Johansson Carolina, Ernst & Young EYE No 2 2005  
7 IFRS/IAS 40 
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framkommer det att endast åtta företag har visat en förändring på resultatet pga. 

genomförandet av IAS 40. Under en lång tid fanns det frågetecken ifall företagen skulle välja 

att redovisa till verkligt värde eller anskaffningsvärde, slutligen visade det sig att de flesta 

företagen valde att redovisa till verkligt värde. Generellt sett har fastighetsbolag redovisat en 

vinstökning tack vare de nya redovisningsprinciperna. 

 

1.1 Problembakgrund 

Övergången till IFRS har inneburit många förändringar för noterade bolag och deras 

redovisningar. Inom verksamheten har företagsledningen, finans- och ekonomiavdelningen, 

operativa personalen, human resource och de olika IT-stöd som finns berörts på olika sätt. 

Företagsledningen har varit tvungen att lära sig, förstå och tolka de nya siffror som 

uppkommit genom övergången. Finans- och ekonomiavdelningarna är de som har varit 

tvungna att redogöra för de nya instruktionerna och uppdatera de ekonomisystem som 

används. Företagens redovisade resultat har förändrats då övergången har förändrat basen som 

används vid olika bonus- och incitament system.8  

 

Före år 2006 har RR 24 Förvaltningsfastigheter och RR 12 Materiella anläggningstillgångar 

varit de föreskrifter som gällt för fastighetsbolag t.o.m. 31 december, 2004. 

Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter (mark eller byggnader, eller del av en 

byggnad, eller mark med byggnad) som innehas i syfte att generera hyresinkomster och eller 

värdestegring. Enligt rekommendationen RR 24 skulle förvaltningsfastigheter redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivningar 

samt med tillägg för eventuella uppskrivningar. Uppgifter skulle lämnas om 

förvaltningsfastigheternas verkliga värden i noterna.9  

 

Med IFRS drivs tillgångsvärderingen mer och mer mot verkligt värde. Detta lyfter fram de 

svårigheter som finns, att värdera tillgångar som inte klassificeras som omsättningstillgångar, 

dessa är de tillgångar som används i verksamheten. Omsättningstillgångar är de tillgångar 

som har en förfallotid inom ett år.10 De föreskrifter som började gälla i början av år 2006, IAS 

40 förvaltningsfastigheter, var de som gällde värdering till verkligt värde av en del tillgångar. 

Flera valmöjligheter erbjuds inom de nya rekommendationerna, samtidigt anges det vilken 
                                                 
8 Johan Rippe Balans nr 6-7 2001 ”Vägen mot IAS – skjut inte upp konverteringsprocessen!”  
9 Nyheter inför bokslutet 2003,Balas nr 11,2003   
10 Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
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alternativmetod som föredras11.  I IAS 40 förvaltningsfastigheter anger att 

förvaltningsfastigheter får välja mellan två värderingsmodeller antingen redovisas till verkligt 

värde eller till anskaffningsvärde. Om företaget väljer att redovisa med det sistnämnda 

alternativet måste det ändå lämna upplysningar om det verkliga värdet i årsredovisningen. 

Den metod som väljs av företaget skall tillämpas på samtliga fastigheter inom företaget och 

då det kan leda till en bättre redovisning kan företaget byta värderingsmetod.12 Den metod 

som är mest föredras för förvaltningsfastigheter är verklig värde.13  För förvaltningsfastigheter 

skall det i resultaträkningen redovisas den värdeförändring från föregående balansdag.14  

 

 I dagsläget är fastighetsbranschen en vinnare på Stockholmsbörsen. Den låga räntan och det 

stora utländska intresset har varit den största anledningen för utvecklingen på 

fastighetsbranschen.  Med den nya värderingen på fastigheter har de fastighetsbolag med 

högst belåning haft den bästa utvecklingen.15 

 

Den röda tråden som återfinns hos IAS- reglerna är marknadsvärdering. På bokslutsdagen 

skall allt från fastigheter till kurssäkringar värderas till verkligt värde. Fastighetsförändringar 

skall redovisas i resultaträkningen. Men marknadsvärde på ett fastighetsbestånd är inte 

detsamma som det bokförda värdet. Att värdera en förvaltningsfastighet till ett rätt 

marknadsvärde är ett väsentligt problem.16 Enligt KPMG har Stockholmsbörsens 

fastighetsbolag ett osäkerhetsintervall på runt 20 miljarder kronor i marknadsvärdet, vilket är 

flera gånger mer än vinsten efter finansnetto under år 2000.17   

Värdering med marknadsvärde förstärker tillgångssidan vilket ger en direkt effekt till 

resultaträkningen.18   

 

Ett annat problem med IFRS/IAS 40 är att det inte specificeras om värdeförändringar i 

perioden, uppkommer vid försäljning eller vid värdering. Detta medför ett problem för 

                                                 
11 Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
12 IFRS/IAS 40, Internationell redovisningsstandard i Sverige 
13 Ibid. 
14 4 kap. 14 g § första stycket ÅRL 
15 DN, Fastighetsbolagen får det tufft, Simon Blecher, börsredaktör på Affärsvärlden 8 mars 2006 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=527094 
16 DN, Nya regler ökar insynen i bolag Bengt Carlsson 1 juni 2002  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=23466 
17 Ibid.  
18DN, Börsen uppblåst med nya regler, Knut Kainz.Rognerud, 3 mars 2005  
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bolagen när de skall uppdela sina realiserade och orealiserade värdeförändringar, vilket även 

skapar ett missförstånd vid läsandet av bolagens årsredovisningar.19  

 

Nya värderingsprinciper kommer att påverka redovisningen av fastighetsvärdet till en mer 

rättvisande bild. Det verkliga värdet skulle kunna innefatta principer som verifierbarhet, 

objektivitet och tillförlitlighet som är de moment som ger redovisningen en rättvisande bild.20 

 

Syftet med IFRS är att öka jämförbarheten mellan olika bolag, och för att lyckas bibehålla 

jämförbarheten måste företagen följa en enhetlig uppställning i resultaträkningen.21 

 

1.2 Problemdefinition  

När anläggningsillgångar värderas till verkligt värde, det vill säga marknadsvärde, sker det en 

förändring i fastighetsbolagens resultat, därmed ändras bolagens bild för analytiker och 

investerare. fastighetsbolagens nyckeltal påverkas också av de nya förändringarna i resultaten.  

I uppsatsen skall vi kategorisera forskningsfrågorna omkring värderingsprincipen IAS 40 

Förvaltningsfastigheter och vilka eventuella problem som uppstod då företagen med 

inriktning på fastigheter passerade övergången till IFRS/ IAS 40 Förvaltningsfastigheter och 

hur företagen upplevde dessa problem.  

 

• Hur har värderingen av fastigheterna påverkats när de nu skall värderas till verkligt 

värde? 

• Hur påverkas nyckeltalen räntabilitet på eget kapital, soliditet, P/E-tal och 

skuldsättningsgraden? 

• Kommer värdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40, medföra att 

jämförbarheten ökar? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att analysera och utvärdera hur förvaltningsfastighetsföretag upplevde 

de problem som uppstod i och med övergången till IAS 40, samt redogöra och sammanställa 
                                                 
19 Brade Jonas, Olsson Monica, Balans nr 6-7 2006 ”Hög ambition bland fastighetsbolagen men 
resultatredovisningen varierar” 
20 Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
21 Brade Jonas, Olsson Monica, Balans nr 6-7 2006 ”Hög ambition bland fastighetsbolagen men 
resultatredovisningen varierar”  
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vilka skillnader som framkom i företagens relativa nyckeltal såsom avkastning på eget kapital, 

soliditet, P/E-tal och skuldsättningsgrad. 

 

1.4 Avgränsningar  

För att uppnå syftet använder sig författarna av en kvalitativ studie av två fastighetsbolag, en 

revisor och en extern värderare. En kvantitativ studie har också genomförts för att undersöka 

fastighetsbolagens årsredovisningar. Författarna begränsar sig till att undersöka hur samtliga 

14 fastighetsbolag på Stockholmsbörsen tillämpar IAS 40 Förvaltningsfastigheter, samt hur 

företagens relativa nyckeltal påverkas. Uppsatsen kommer inte att ta upp aktiveringar och 

kostnadsföring av tillkommande utgifter såsom underhållskostnader eller investeringar. 

Uppsatsen berör inte heller skatteeffekter av förändrade principer.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Helena Lundberg och Suzana Zeljaja har skrivit en kandidatuppsats höstterminen 2005 på 

Södertörns Högskola med titeln ”Nya redovisningsrekommendationers påverkan på 

Fastighetsbolagens kapitalstruktur”, denna uppsats handlar om de nya rekommendationerna 

IAS/IFRS. Författarna undersökte hur fastigheter skulle redovisas enligt IAS 2, IAS 16 eller 

IAS 40. Vilket införande skulle öka jämförbarheten mellan bolagen.  

Syftet med uppsatsen var hur de nya rekommendationerna påverkade kapitalstrukturen i 

fastighetsföretagen och hur de relevanta nyckeltalen förändrades och vilka konsekvenser det 

fick för bolagen i 2004 årsredovisning. Författarna undersökte samtliga 10 bolag och använde 

sig av relevanta nyckeltal som bokfört värde på fastigheter, eget kapital, räntabilitet på eget 

kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, soliditet, skuldsättningsgrad och vinst per aktie. 

Författarna använde sig av kvantitativa tillvägagångssätt för att uppsatsen byggde på fakta 

från årsredovisningar och siffror som skulle omvandlas till kvantifierbara enheter och 

resultaten kommit fram i form av diagram. Slutsatsen var att det verkliga värdet var förenligt 

med kvalitativa egenskaper. Relevansen ökade vid beräkning med verkligt värde, dock måste 

hänsyn tas till det aktuella marknadsvärdet och dess påverkan på det verkliga värdet, när 

värderingarna görs.22 

 

                                                 
22 Södertörns Högskola, Kandidatuppsats HT 2005 ”Nya redovisningsrekommendationers påverkan på 
fastighetsbolagens kapitalstruktur” 
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Magnus Färm, Jonathan Jehander och Clas Källström har skrivit en kandidatuppsats på 

Södertörns Högskola under höstterminen 2005 med titeln ”Förvaltningsfastigheter – 

Problematiken vid införandet av IAS 40 på noterade svenska Fastighetsbolag”. Syftet med 

deras uppsats var att problemen som uppstår vid implementering av IAS 40 skulle 

identifieras. De skulle även urskilja förslag på hur dessa problem skulle kunna lösas. 

Författarna har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder, den kvalitativa består 

av fyra intervjuer och den kvantitativa består av två enkätundersökningar. Deras slutsats var 

att det råder en oenighet om hur förvaltningsfastigheter skall värderas och redovisas, det fanns 

dock en enighet huruvida orealiserade värdeförändringar skall beskattas eller inte, slutsatsen 

var att de inte skall beskattas.23 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Södertörns Högskola, Kandidatuppsats HT 2005 ”Förvaltningsfastigheter – Problematiken vid införandet av 
IAS 40 på noterade svenska Fastighetsbolag” 
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1.6 Disposition  

Uppsatsen fördelas med följande nio kapitel.  

1. Inledning: innehåller förklaring om varför vi valde ämnet. Vad är problembakgrunden 

och vilka är problemen som uppstår med implementering av IAS 40? Syftet med 

denna uppsats och avgränsningar följer därefter. 

2. Metod: i kapitel två har vi bestämt valet om tillvägagångssätt och metod som har 

använts för denna studie. Vi har presenterat hur vi har samlat in data och material och 

förklarar hur forskningsprocessen har gått vidare. Slutligen har en källkritisering gjorts 

för att beskriva hur vi i studien försökt bibehålla reliabiliteten och validiteten. 

3. Teori: i det här kapitlet samlas de berörda teorierna in som knyter samman med 

studiens problemformulering.  

4. Empiri: kapitlet uppvisar de primärdata som författarna samlat in genom intervjuer 

samt företagens årsredovisningar 2004-2005. 

5. Analys: kapitlet utgör en analys utifrån de intervjuer som gjorts, företagens 

årsredovisningar och deras olika nyckeltal.  

6. Slutsats: i slutsatsen ges en översikt över forskningens resultat, kapitlet avslutas med 

ett förslag på fortsatt forskning.  

7. Källförteckning: uppvisar vilka referenser, litteratur och elektroniska källor som har 

använts i denna studie. 

8. Bilagor: här presenteras de intervjufrågor som har använts, samt viktiga detaljer från 

de olika företagens årsredovisningar. Diagram och tabeller på de olika nyckeltalen 

finns också här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inledning Metod 
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Empiri 

Resultat & 
slutsatser 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som används i denna uppsats. De olika metoderna 

förklaras och de metoder som har valts till insamling av data beskrivs. Kapitlet avslutas med 

en käll- och metodkritik. 
 

2.1 Tillvägagångssätt  

Det första steget i undersökningen är att forskaren bestämmer sig för en forskningsstrategi för 

att kunna uppnå sitt studiesyfte. Valet av tillvägagångssätt blir en viktig och avgörande 

strategi som förhoppningsvis ger stora möjligheter till det bästa resultatet inom forskningen. 

Det är inte omöjligt att fel tillvägagångssätt väljs, vilket leder till ett oklart och dåligt resultat. 

På så sätt är det ytterst viktigt att forskaren noggrant väljer rätt tillvägagångssätt till sin 

undersökning.24 

 

2.1.1 Deduktiv och induktiv ansats  

Inom redovisningsteori finns två typer av tillvägagångssätt, deduktiv respektive induktiv. 

Med deduktiv metod menas att forskningen utgår från teorin, syftet är att testa denna 

befintliga teori eller att förbättra och utveckla den. Forskningen syftar till att förklara eller 

förutsäga verkligheten. I en induktiv metod ligger utgångspunkten i empirin och denna skall 

åstadkomma nya teorier.25  

 

För denna studie har den deduktiva metoden använts. 

Motivet till den valda metoden var att den nya rekommendationen IAS 40 skulle undersökas. 

Därefter analyserades hur resultaten från verkligheten förhöll sig till de valda teorierna.26 De 

valda teorierna redovisas under teoriavsnittet.   

 

 

                                                 
24 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken” 
25 Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
26 Ibid. 
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2.2 Metodval  

Metodanvändning påverkas av valet av tillvägagångssätt. Forskaren måste avgöra vilken typ 

av data som är mest lämplig i praktiken.27 

Med hjälp av rätt metod kan forskaren lösa sitt forskningsproblem och besvara sitt syfte. Det 

finns två metoder inom forskningen, kvalitativ och kvantitativ.28  Val av metoden på denna 

studie byggde på den kvalitativa metoden.  

 

2.2.1   Kvalitativa ansatser  

En allmänt låg strukturerad, formaliserad och standardiserad metod och en hög flexibilitet 

inom undersökningen kännetecknar den kvalitativa metoden. Denna metod innebär att varje 

fenomen står för sina egna unika egenskaper och är därför inte mätbar.  

Forskningsobjektet är som ett subjekt och forskaren deltar i en tvåvägskommunikation i 

forskningsprocessen. Metoden lägger tonvikten på bearbetning av insamlad fakta samt 

tolkning och presentation av denna fakta.29 

Ostrukturerade intervjuer är en vanlig teknik inom den kvalitativa metoden. Forskaren ger stor 

möjlighet åt respondenten att tänka, fundera och utforma sina svar genom att inte styra 

intervjun så mycket.30 

Denna undersökning har haft en kvalitativ karaktär och bygger på den empiriska 

informationen som samlats in genom intervjuer. Med kvalitativa ansatser i denna 

undersökning kan det som studeras tolkas och förstås. Författarna anser att kvalitativa ansatser 

ger en djupare och mer flexibel studie i denna typ av uppsats. 

 

2.2.2 Kvantitativa metoder  

En kvantitativ undersökning har en hög strukturerad, standardiserad och formaliserad metod 

med en låg flexibilitet inom undersökningen. Tonvikten ligger mest på förutfattade 

meningar.31  

Generella teorier formulerar hypotesen och vilka problem- och frågeställningar som forskaren 

skall använda sig av härleds genom teorierna.32 

                                                 
27 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken” 
28 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion”  
29 Ibid. 
30 Bryman  Alan, ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning” 
31 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion” 
32 Bryman  Alan, ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning” 
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Anledningarna till att studien inte bygger på den kvantitativa metoden är bland annat att 

författarna inte var intresserade av att ta reda på antalet företag som börjat implementera IAS 

40, utan för att författarna mest var intresserade av hur själva övergången av IFRS gått till och 

vilken effekt som skett på företagens nyckeltal. Däremot användes en liten del av den 

kvantitativa metoden då granskning av årsredovisningar gjordes.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Forskare skall använda sig av sann och riktig fakta, dessutom skall forskaren vara objektiv 

mot all fakta och analysera informationen väl.33 Med hänsyn till dessa faktorer var ambitionen 

att försöka samla in objektiv data och att analyserna av intervjuerna skulle vara helt neutrala.   
För att studien skulle öka sin validitet i data, drogs en koppling mellan några olika metoder. 34 

I uppsatsen samlades data genom intervjuer, fastighetsbolags årsredovisningar samt från 

relevant skriftlig litteratur.  

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata speglas mest under empiriavsnittet. Primärdata i denna undersökning utgjordes av 

intervjuer med två fastighetsbolag, en fastighetsvärderare och en revisor. Syftet med dessa 

data var att finna förklaringar till hur fastighetsbolag använder sig av standarden IAS 40 

Förvaltningsfastigheter.  

Saklighet, objektivitet och balans i insamlad primärdata ska bibehållas, vilket leder till en 

rättvis och balanserad bild i undersökningsresultatet. 35 

                                                 
33 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod”  
34 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken” 
35 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod”  
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2.3.2 Sekundärdata  

All information som redan finns, är offentlig och kallas allmän sekundärdata.36 

Syftet med den typen av data är att med hänsyn till tidigare studier klassificera 

forskningsfrågor och skapa en analysmodell.  

Sådan information försökte författarna samla in genom artiklar, litteratur, de aktuella 

företagens årsredovisningar, rapporter och databaser vid Södertörns Högskola. Litteratur, 

artiklar i olika ekonomiska tidskrifter och rapporter användes i inledning, problembakgrund, 

metod och i teorikapitlet. Dessutom återfinns data inom fastighetsvärdering, 

värderingsmetoder och nyckeltal insamlade. Sökorden som har använts i databasen är 

fastighetsbolag, förvaltningsfastigheter, fastighetsvärdering, redovisning, IAS 40, nyckeltal, 

värderingsmodeller, verkligt värde, jämförbarhet och redovisningsharmonisering. Databaser 

som har använts är Libris, Ekonomiska biblioteket, Google och Yahoo. Den del av data som 

avser redovisningsteori och redovisningsproblem skall vara både ny och gammal. För en 

djupare undersökning av effekten av nya värderingar på företagens nyckeltal, har bolagens 

årsredovisningar från 2004 och 2005, från respektive bolags hemsida använts i uppsatsen.  

 

2.3.3 Intervju  

Syftet med en intervju är att skaffa en djup information. I intervjuprocessen kan båda 

personerna påverka varandra. Men forskaren bör ha det i åtanke och försöka minska inverkan 

på respondenten. 

Det finns olika typer av intervjuer: 

1. standardiserade respektive icke-standardiserade  

2. strukturerade respektive icke-strukturerade intervjuer37 

 

Med standardiserade menas att frågornas innehåll, form och ordning bestäms på förhand. Det 

visar att det inte finns någon frihet hos intervjuaren att ändra frågornas ordning och 

omformulera de så att de passar bäst för situationen. Däremot i icke-standardiserade intervjuer 

finns mer frihet för intervjuaren att ändra frågeformulering och ordning för ett bättre 

intervjuresultat. 

                                                 
36 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken” 
37 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion” 
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Med strukturerade och icke-strukturerade intervjuer menas vilken grad av svarsmöjlighet det 

finns för den som blir intervjuad, slutenhet respektive öppenhet.38 

För en kvalitativ undersökning behövdes det i denna studie intervjuas flera respondenter och 

experter omkring det valda ämnet. En standardiserad frågeformulering med en icke- 

strukturerad intervju med öppenhet hos intervjuerna har valts. Författarna har gett stor 

möjlighet åt respondenten att tänka, fundera och utforma sina svar genom att inte styra 

intervjun så mycket. Alltså har de intervjuade personerna haft möjlighet till att framställa sina 

svar som baseras på bland annat erfarenhet och attityder, vilket har gett en mer fullständig 

intervju.39  

 

2.4 Urval av intervjuade individer 

Studiens urvalsundersökning baseras på 14 börsnoterade fastighetsbolag, dessa bolag 

kontaktades och tillfrågades om de ville medverka i intervjuer till denna uppsats. De 

respondenter som tackade ja till en intervju genomförde författarna intervjuer med. För 

intervjuer med fastighetsvärderare och revisorer kontaktades fastighetsföretagsvärderare och 

revisionsbyråer. 

Undersökningens urval av intervjuer utfördes med tre delar: 

1. En studie över några börsnoterade fastighetsbolag som har fastighetsbestånd och som 

har börjat genomgångsarbete för redovisning av nya standarden IAS40 på sina 

fastigheter, har gjorts av författarna. Av 14 fastighetsbolag kunde två av företagen 

intervjuas, Brinova och Tornet. Respondenterna förfrågades antingen via email eller 

per telefon om en intervju kunde genomföras. 

2. För att lättare kunna få en uppfattning om redovisningsteorins synsätt, de 

problematiska värderingarna och få en inblick i arbetet med redovisning av de nya 

principerna kontaktades en professionell revisor på Öhrlings PWHC med inriktning på 

fastighetsvärdering.  

3. Studier behövde göras för att få en uppfattning om fastighetsvärdering med de nya 

värderingsmetoderna och deras eventuella problem. Därför gjordes en intervju med en 

erfaren fastighetsvärderare som kunde ge information till studien. Öhrlings PWHC och 

ERNST & YOUNG kontaktades och en tid kunde bokas in med en fastighetsvärderare 

på Öhrlings PWHC.  
                                                 
38 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion” 
39 Bryman Alan, ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning” 
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2.5 Undersökningens genomförande 

Empirin utgörs av intervjuer med två börsnoterade fastighetsbolag som heter Brinova och 

Tornet. Intervjun med Brinova utfördes per telefon och varade ca 25 minuter, den gjordes 7 

april, 2006 där telefonen användes som inspelningsmedia för att lättare kunna sammanställa 

intervjun och inte undgå viktiga detaljer. Intervjun med Tornet har skett 4 maj, 2006 och 

varade ca 25 minuter.  

Intervjuer har också skett med en extern fastighetsvärderare och en auktoriserad revisor som 

båda arbetar för Öhrlings PWHC. Intervjun med revisorn varade i 48 minuter och intervjun 

med den externa fastighetsvärderaren tog 70 minuter. 

Samtliga respondenter fick i förväg var för sig via e-mail, specifika frågeställningsmallar inför 

intervjuerna, som var anpassade till de olika respondenterna. Specifika frågeställningsmallar 

fördelades med tre olika mallar, en till bolagen, en till revisorn och en till den externa 

värderaren. De olika frågeformulären skapades för att det krävdes olika kunskaper, 

erfarenheter av olika perspektiv.  

Samtliga intervjuer spelades in för att inte missa viktiga detaljer och för att kunna 

sammanställa intervjuerna på ett korrekt sätt. 

I empirin finns en sammanställning av 13 fastighetsbolags årsredovisningar. Ett bolag föll 

bort, då det visade sig att det endast hade existerat under det senare halvåret 2005. de 

fastighetsbolag som har använts i nyckeltalssammanställningen är: Brinova, Capona, 

Castellum, Fabege, FastPartner, Heba, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, 

Ljungberggruppen, Tornet, Wallenstam och Wihlborg. 
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2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att forskaren ska erhålla samma resultat när fenomenet mäts och testas på 

olika sätt och vid olika tidpunkter.40 

Detta betyder att forskaren använt sig av ett stabilt instrument för att minska relevanta 

slumpfel.41 Reliabiliteten i intervjuer är oftast låg, detta för att intervjueffekter påverkar 

intervjun och författarna har försökt minimera de intervjueffekterna då intervjuer med 

kunniga och professionella personer i det aktuella ämnesområdet har gjorts. Verklig 

information har samlats in genom företagens årsredovisningar, så reliabiliteten är hög för 

insamlad data. Slutligen har frågorna jämförts för att erhålla tillförlitliga svar. Detta har gett 

en tillförlitlighet och har gett upphov till ansatserna för denna studie. 

 

2.7  Validitet  

Ett undersökningsresultat kan ha hög reliabilitet men ingen giltig validitet.42 

Enligt Ejvegård är validitet ett mätinstrument som forskaren kan använda sig av, för att mäta 

det som skall mätas.43 

Mätinstrumentet är det som används för att testa och mätresultatet är det som avbildar 

verkligheten, dessa två förklaringar underlättar begreppet validitet.44 Med hjälp av ett 

frågeformulär kan forskaren finna ett eget mätinstrument.45  

Erfarna personer kontaktades för att kunna ta emot en hög validitet till denna studie. 

För att studien skulle ha en hög validitet disponerades syfte och genom teori och artiklar 

byggdes preliminära intervjufrågor upp. Intervjufrågorna skickades till de utvalda 

respondenterna före intervjuerna, för att de skulle ha möjlighet till att reflektera över frågorna. 

Vid intervjuerna gavs respondenterna möjlighet att lägga till synpunkter. 

Årsredovisningarna är godkända och granskade av revisorer men kan ändå inte medverka till 

att validiteten är hög då de inte kan mätas. 

                                                 
40 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion” 
41 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod” 
42 Andersen (red) Heine, ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion” 
43 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod” 
44 Arbnor Ingman, Bjerke Björn, ”Företagsekonomisk metodlära” 
45 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod” 
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2.8 Metodanalys  

Vid en forskning har problem, metod och material en direkt påverkan på resultatet i 

forskningen.46 Utifrån problemen relaterades metod och material, som slutligen ledde fram till 

en verklig bild av forskningsresultatet.    

Problem 

  

  

 Metod    Material 
 

 

 Forskningsresultat 
Figur 2.1; problem, metod och material påverkar forskningsresultat.47 

 

2.9 Källkritik 

Författarna har haft som mål att uppfylla en hög reliabilitet och validitet i denna uppsats. 

Därför har intervjuer skett med kunniga nyckelpersoner och materialet som har samlats in har 

kontrollerats flera gånger. Nyckeltalen och tabellerna är noggrant kontrollerade och har 

kontrollräknats flera gånger. Jämförelser med andra liknande uppsatsers nyckeltal har skett 

för att öka validiteten. Intervjuerna har skickats till de intervjuade respondenterna för ett 

godkännande av ett korrekt genomförande. 

 

2.10 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden som använts i denna uppsats uppfyller syftet eftersom det behövdes 

göra intervjuer med respondenter inom förvaltningsfastighetsbolag och sakkunniga personer 

inom värdering och revision. Den kvalitativa undersökningen var rätt val av metod, dock hade 

fler intervjuer höjt uppsatsens slutsats. Vi anser att två förvaltningsbolag var ett relativt svagt 

underlag, därav har 13 fastighetsbolags nyckeltal använts för att höja validiteten i uppsatsen. 

Efter att en jämförelse mellan dessa 13 fastighetsbolags årsredovisningar har gjorts, har det 

svaga underlaget i antalet intervjuer minimerats.        

                                                 
46 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod” 
47 Ibid. 



 

17 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel presenterar en sammanfattning av de redovisningsprinciper som ligger till 

grund för denna uppsats. Detta kapitel kommer även att ge läsaren en bild av hur värdering 

och redovisning av förvaltningsfastigheter går till och fungerar. 
 

3.1 Redovisningens historia 

Den dubbla bokföringen växte fram i Italien under 1200 till 1500-talet. Två olika 

redovisningstraditioner har kategoriserat redovisningen i de industrialiserade länderna, det är 

den kontinentala och den anglosaxiska traditionen. Den anglosaxiska och den kontinentala 

traditionen är uppdelad mellan de olika länderna i världen. Förutom Storbritannien redovisar 

Västeuropa och Japan enligt den kontinentala traditionen, Storbritannien och USA redovisar 

enligt den anglosaxiska traditionen. Det som skiljer mest mellan dessa två traditioner är om 

företagen är finansierade med upplånat kapital eller med aktiekapital. I den kontinentala 

traditionen är upplånat kapital det mest förekommande och i den anglosaxiska traditionen 

förekommer aktiekapital. I den anglosaxiska redovisningstraditionen finns det ingen större 

koppling mellan redovisning och beskattning och försiktighetsprincipen är inte heller direkt 

påtaglig men i den kontinentala traditionen är båda delarna starkare. Den kontinentala 

traditionen har mer och mer frångåtts och den anglosaxiska traditionen blir mer tillämpad. 

Detta sker på grund av att de nya internationella redovisningsrekommendationerna formade 

av IASB börjar användas, målet är att redovisningen skall bli mer lik eller helt följa den 

redovisningstradition som sker i USA. 48   

 

3.2 Redovisningens syfte 

Redovisning skulle kunna betraktas som ett språk som skall beskriva en organisations 

verksamhets ekonomiska konsekvenser. Redovisning behövs för att de både parterna i en 

företagsaffär skall få en ökad tillit. Detta för att den parten som gör affärer med ett företag 

inte skall behöva lida en ekonomisk skada. Olika intressenter har nytta av redovisningen på 

olika sätt. Intressenterna kan vara företagsledning, aktieägare, kreditinstitut, leverantörer, 

                                                 
48 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
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kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun. Alla dessa intressenter behöver ett företags 

redovisning, för att bland annat kunna bevilja krediter, genomföra säkra köp och känna sig 

trygga vid ett utbyte med företaget.49  

 

3.3 Redovisningsprinciper 

3.3.1 Rättvisande bild 

Någon riktig definition och enighet har inte framställts om begreppet och det har länge varit 

omdiskuterat hur det skall definieras. 

Begreppet kommer ursprungligen från det brittiska språket och som där kallas för ”true and 

fair view”. Artsberg framhäver att både sann och fair finns med i definitionen, detta för att 

sann kan tillämpas utan att blanda in fair. I det här fallet är det möjligt att just fair eller rättvis 

framhävs och därför passar den svenska översättningen in. En redovisning skall bygga på 

sann fakta och ett företag skall ge en rättvisande bild. Viktiga delmoment inom rättvisande 

bild är principer som verifierbarhet, objektivitet och tillförlitlighet. En rättvisande bild är 

användarorienterad, helhetsorienterad och produktorienterad.50 

 

3.3.2 God redovisningssed 

Detta är ett begrepp som refererar till hur företag skall redovisa och kopplas till deras 

redovisningssed. Det som utgör en god redovisningssed bestäms genom en tolkning av 

föreskrifter och andra författningar på området. God redovisningssed är de normer som 

grundas på redovisningspraxis, uttalanden och rekommendationer från vissa myndigheter och 

organisationer, här räknas också lagar och föreskrifter in, Bokföringsnämnden 

Redovisningsrådet och Finansinspektionen är några av myndigheterna.51 

                                                 
49 Gröjer Jan-Erik, ”Grundläggande redovisningsteori”  
50 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
51 Svensson Bo, Edenhammar Hans, ”Årsredovisningslagen” 
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3.3.3 Fortlevnadsprincipen 

Denna princip är en av de viktigaste och grundläggande principerna som gäller inom 

redovisning.52 Fortlevnadsprincipen innebär att ett företag skall antas fortsätta sin verksamhet 

och detta är en förutsättning för att företaget skall kunna startas.53 Denna princip som också 

kan kallas för Going Concern har en stor betydelse för redovisningen och speciellt på 

tillgångsvärderingen.54  

 

3.3.4 Realisationsprincipen 

Denna princip står i fokus när en utgift eller inkomst skall redovisas som en kostnad 

respektive intäkt. När en äganderättsövergång har skett så skall detta redovisas och ett 

verifierbart värde måste även kunna fastställas, detta är den mest strikta tillämpningen av 

denna princip. Realisationsprincip skulle kunna anses vara den mer konkreta anvisningen för 

att kunna lösa de problem som uppstår vid användningen av periodiseringsprincipen.55 

 

3.3.5 Periodiseringsprincipen 

Ett företags livslängd bör delas upp i kortare redovisningsperioder där ett resultat skall kunna 

fastställas. Här skall företagets utgifter och inkomster periodiseras och därmed förbinda dem 

till en tidsperiod som är klart avgränsad. På detta sätt klargörs utgifterna och inkomsterna till 

kostnader och intäkter. Balansräkningen kan innehålla en hel del olika justerade 

periodiseringsposter och detta på grund av att ett företags affärshändelser har bokförts under 

ett räkenskapsår och andra perioder har berörts av dessa händelser. En rättvisande bild skall 

skapas då periodiseringsarbeten vid bokslut genomförs och detta gäller både den ekonomiska 

ställningen och resultatet i ett företag.56 

 

                                                 
52 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
53 Svensson Bo, Edenhammar Hans, ”Årsredovisningslagen” 
54 Nilsson Stellan, ”Redovisningens normer och normbildare” 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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3.3.6 Matchningsprincipen 

Denna princip är besläktad med periodiseringsprincipen och ligger till grund för ett företags 

resultatmätning. Denna bestämmer vilka sorters kostnader som skall tas bort från intäkterna i 

resultaträkningen. Resursförbrukningen skall kopplas ihop med just de intäkter som den 

skapar, det skulle kunna beskrivas som orsaker och verkan. Principen är känd för att komma i 

konflikt med försiktighetsprincipen då till exempel forskning och utveckling kan medföra en 

senare kostnadsredovisning. För sålda varor matchas kostnader med produktutgifter och 

periodutgifterna matchas och fördelas till tiden för intäkternas skapande. Förluster skall alltid 

belasta periodens resultat omedelbart.57   

 

3.3.7 Försiktighetsprincipen 

Denna princip innebär att företaget alltid skall försöka motverka en överskattning av 

företagets ställning och resultat i redovisningen. Tillgångarna skall värderas försiktigt och de 

vinster som har realiserats före balansdagen är de som skall beaktas. Företaget skall även 

iaktta försiktighet vid bedömning av företagets skulder så att dessa inte blir över- eller 

undervärderade. Denna princip kan stå i konflikt med periodiseringsprincipen då den kan 

tolkas som vinklad och partisk. I alla länder utom Storbritannien har denna princip bevarats 

och finns på alla språk förutom på engelska.58 

 

3.3.8 Objektivitetsprincipen 

En objektiv bedömning kan aldrig ske då människor är inblandade men redovisaren skall 

försöka sträva åt att redovisningsdata skall vara objektiv i den mån det går. De skall vara 

verifierbara och skall kunna kopplas till de inträffade affärshändelserna. I amerikansk 

litteratur brukar följande påstående anges som en bra metod vid objektivitetsbedömning: ”om 

man väljer mellan två mätningstekniker som på ett stort material ger olika spridning och olika 

bedömningar jämfört med bedömningen hos en kvalificerad referensgrupp, så är den metod 

som ger lägsta spridningen också den mest objektiva”.59  

 

                                                 
57 Nilsson Stellan, ”Redovisningens normer och normbildare” 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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3.4 Tillgångsdefinition 

Enligt FASBs definition är tillgångar: “probable future economic benefits obtained or 

controlled by a particular entity or a result of past transactions or events”. IASBs definition 

lyder följande: “en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och 

som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”.  Dock måste alltid en 

tillgång uppfylla tre kriterier. Tillgången måste alltid finnas under företagets kontroll, genom 

inträffade händelser vara ett resultat och tillgången måste förväntas inbringa framtida 

ekonomiska fördelar för företaget.60  

 

3.5 Klassificering av tillgångar 

Det finns två olika typer av tillgångar, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Det 

finns flera olika synsätt då det gäller att skilja på tillgångarna från varandra. Det ena synsättet 

säger hur tillgången skall klassificeras, beror på vilken avsikt företaget har med tillgången. 

Det andra sättet är beroende på tiden för tillgången, om en tillgång förväntas att förfalla inom 

ett år skall den klassificeras som en omsättningstillgång. Enligt FAR borde ettårsgränsen 

tillämpas då den utgör en god redovisningssed. Avsikten med en omsättningstillgång innebär 

precis som namnet att den skall omsättas till kontanter inom en viss tid och 

anläggningstillgångar är anläggningar som man inte planerar att sälja av under en längre tid. 

ÅRL har en indelning i fyra grupper som visar vad omsättningstillgångar är. De är varulager, 

kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa- och bank. ÅRL har även en 

indelning som avser anläggningstillgångar. En anläggningstillgång skall vara immateriell, 

materiell eller finansiell.61 

 

3.6 Värdering av anläggningstillgångar 

Enligt EU-direktiven skall anläggningstillgångar huvudsakligen värderas till historiska 

anskaffningsvärden. Detta för att denna metod var den mest använda metoden i de olika EU-

länderna. I bland annat Storbritannien diskuterades det på 1970-talet huruvida 

nuvärdesvärdering skulle användas och enligt EU-direktiven kan företag använda sig av en 

annan metod än just den historiska värderingen. Enligt det fjärde direktivet i artikeln nr 33 

kan följande värderingsmetoder vara användas: 

                                                 
60 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
61 Ibid. 
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- ”Återanskaffningsvärden får användas för materiella anläggningstillgångar med 

begränsad livslängd och varulager.” 

- ”Värdering med hänsyn tagen till inflation för samtliga poster i balansräkningen och 

resultaträkningen.” 

- ”Uppskrivning får göras av materiella och finansiella anläggningstillgångar.”62  

 

3.7 Anskaffningsvärde 

Historiska värden utgör anskaffningsvärdet och det är nuvärdet som beräknas vid den tidpunkt 

som tillgången anskaffades. Det som inkluderas i en tillgångs värde är utgifter som är knutna 

till tillgången och även inköpspriset. Anskaffningsvärde är det värdet som förr i tiden har varit 

det som ansågs som det rätta värdet för en tillgång och det användes flitigast.63 

 

3.8 Verkligt värde 

Marknadsvärdet i en fastighet är enligt IAS 40 det verkliga värdet och enligt ÅRL räknas 

värdet som det värde, vid försäljningen på balansdagen efter att avdrag har gjorts på den 

beräknade kostnaden för försäljningen.64 Enligt IASB:s definition är verkligt värde: ”Det 

belopp till vilket tillgången skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”65. 

 

3.9 Extern/Intern värdering 

Extern värdering eller intern värdering kan väljas av fastighetsbolagen för fastställande av 

verkligt värde, en av dem måste utföras men vilken som krävs finns det inga tydliga 

anvisningar om. Helst ses att en extern värderare skall utföra värderingen, men det är inget 

krav.66  De externa värderingarna har kontinuerligt ökat och det kan bero på att det behövs en 

extern värdering om trovärdigheten på den interna värderingen skall öka. En extern värderare 

behöver inte värdera hela fastigheten. Värderaren kan kvalitetsgranska de antaganden en 

intern värderare har gjort angående avkastningskrav, värde nivåer och marknadshyror, för att 

                                                 
62 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
63 Ibid. 
64 ”Värderingshandledning för svenskt Fastighetsindex” 
65 IAS 40 
66 Ibid.  
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de skall bli mer trovärdiga.67 För en mer utförlig beskrivning av krav för innehåll i en extern 

och intern värdering, se bilaga 9.4.1 

 

3.10 Värderingsmodeller 

Vid värderingar av fastigheter kan bland annat två modeller användas och det är 

Ortsprismetoden och kassaflödesmetoden, nedan kommer de två olika modellerna att 

presenteras. 

 

3.10.1 Ortsprismetoden 

Vid en öppen och obunden marknad inom en ort bedöms marknadsvärdet på en fastighet med 

ledning av liknande tidigare affärer. Ju högre relevant marknadsdata som existerar, desto 

högre blir kvaliteten på resultatet. För att kunna göra analyser måste de relevant marknadsdata 

kunna relateras till fastigheternas driftnetto, uthyrbar area, byggareal etc. Vid Ortsprismetoden 

krävs ett flertal förvärv som kan relateras till den specifika analysen och enbart nyckeltal är 

inte tillräckliga.68 

 

3.10.2 Kassaflödesmodell 

En serie av framtida bedömda avkastningar används för kassaflödesmodeller.69  

Värdering av varje enskild fastighet sker enligt en kassaflödesmetod, varvid en 6 eller 10-årig 

kassaflödesmodell är uppbyggd på driftnetto med justering för framtida intäkter och 

kostnader. Denna bedömning tar hänsyn till förändringar i hyresnivå, uthyrningsgrad och 

fastighetskostnader. Genom att diskontera kassaflödena med en diskonteringsränta skall det 

verkliga värdet bedömas. I modellen behövs en kalkylmodell, framtida uppskattade 

driftnetton, tidshorisonter, eventuellt restvärde och en mängd grunddata. Modellen ger en 

intressant information i vanligtvis mellan 5-10 år.70 Fördelen med kassaflödesmodellen är att 

den ökar möjligheten för en jämförelse och främjar nödvändig informationen, särskilt när det 

                                                 
67 http://www.fastighetsindex.se/swe/vagledning_2003_andringar.pdf 
68 Ibid. 
69http://www.infra.kth.se/BYFA/utbildning/grundutbildning/kurser/Fastighetsvardering_1F1399/F4%20Avkastni
ngsmetoden.pdf 
70Ibid.  
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gäller bedömning av kommersiella fastigheter.71 Nackdelen är att den inte är exakt utan kan 

vara otillförlitlig.72 

 

3.11 Kassaflödesanalys 

Det amerikanska redovisningsinflytandet har påverkat Sveriges redovisningsnormer sedan  

1990-talet. Redovisningsrådet anger i sin rekommendation nr 7 en grundstrukturmodell för 

Kassaflödesanalysen och som följer den internationella utvecklingen.73 Modellen fokuserar på 

de likvida strömmarna och hur de träder in i olika sektorer i företaget. Kassaflödesanalysen 

visar hur det likvida medlet har använts inom företaget och företagets förändringar av likvida 

medel förklaras i kassaflödesanalysen. Analysen innebär att det görs en jämförelse och 

kontroll över det ingående och utgående saldot av balansräkningens likvida medel. Denna 

analys erbjuder värdefull information vid likviditetsanalyser och drar slutsatser för 

likviditetsutveckling och nyckeltal och är bra för att se om företaget i sig är värdeskapande.74 

Enbart en ökning av likviditeten är inte tillräckligt för analysen, det måste förklaras var de 

likvida medlen kommer från. Om företaget har skapat ett kassaflöde genom den löpande 

verksamheten, är det positivt och om företaget har varit tvunget att använda externa medel för 

att finansiera, en ökning av räntebärande lån, då är det negativt. En kassaflödesanalys kan 

vara underlag för en budgetering vid företagets egna planering och även som stöd vid en 

kreditansökan vid en långfristig upplåning.75  

Kassaflödesanalysen delas in i tre sektorer enligt nedan: 

+/- Kassaflöde från den löpande verksamheten – visar kassaflödet från 

affärsverksamheten och rörelsekapitalet. 

+/- Kassaflöde som skapats av investeringar – visar hur likviditeten påverkas av 

inköp och försäljning av anläggningstillgångar  

+/- Kassaflöde som skapats genom finansiering – utdelningar, nyemissioner, 

upptagande av respektive amortering av lån 

=  Årets Kassaflöde – saldot avspeglar skillnaden mellan ingående och utgående 

likvida medel  
                                                 
71 http://www.fastighetsindex.se/swe/vagledning_2003_andringar.pdf 
72http://www.infra.kth.se/BYFA/utbildning/grundutbildning/kurser/Fastighetsvardering_1F1399/F4%20Avkastni
ngsmetoden.pdf 
73 Carlson Mikael, ”Att arbeta med företagsanalys” 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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Kassaflödesanalysen upprättas även i en direkt och indirekt metod. I den direkta metoden 

justeras alla inbetalningar och utbetalningar från verksamheten, direkt för förändringar i 

rörelsekapital. I den indirekta metoden är resultaträkningen utgångspunkten som sedan 

justeras.76  

 

3.12 Redovisningsteori  

Enligt en del uppfattningar är det svårt att producera en redovisningsteori som är enig. En 

normativ generell teori är det som dyker upp då Watts och Zimmerman diskuterar teorier. På 

1990-talet förklarar Hendriksen och Van Breda andra orsaker till att en generell teori inte 

existerar och det är att kunskapen fortfarande inte är tillgänglig. Dessa personer framhäver 

även den normativa generella teorin som ett förslag. Dock har det fortfarande inte redovisats 

någon befintlig teori för redovisning och den internationella normgivningen arbetar 

fortfarande med att försöka lösa detta. Kristina Artsberg anser att den institutionella teorin är 

en bra teori som för tillfället fungerar i praktiken. Den institutionella teorin utgör restriktioner 

som har bestämts för samverkan i mänskligheten och utgör därmed ett stabilt mönster för 

agerandet.77 

 

3.13 Intressentmodellen  

Som intressenter till ett företag kan de individer, organisationer och grupper som har utbyten 

med företag av någon slags form räknas in, det kan både vara direkt och indirekt utbyte. 

Intressenterna är beroende av företaget och företaget är beroende av intressenterna och genom 

dessa kontakter med varandra kan de båda intressenterna tjäna på utbytet och försöka bevara 

kontakten och relationen på ett sunt och bra sätt. Bank- och kreditgivare, leverantörer, 

kommuner, skattemyndigheten, företagets ägare och övriga intressenter är i behov av ett 

företags redovisning. Skattemyndigheten behöver företagens uppgifter som underlag till skatt 

och avgifter. Bank- och kreditgivare behöver underlag för beslut om lån. Leverantörer 

behöver information om betalningskrediter, kommuner är i behov av företagens uppgifter då 

de skall planera utbyggnader av skolor och bostäder, företagens ägare behöver en kontinuerlig 

uppföljning av företagens resultat, ekonomisk ställning och kassaflöden. Affärsredovisning 

utgör för många intressenter en betydande informationskälla och innehållet måste motsvara de 
                                                 
76 Carlson Mikael, ”Att arbeta med företagsanalys” 
77 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
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förväntningar som intressenterna ställer. Vid en värdering av fastighetsbolag är till exempel 

följande intressenter intresserade av bolaget: Företagsledning, aktieägare, kreditinstitut, 

leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun.78 

 

 

Företagsledning Aktieägare  Kreditinstitut 

 

Leverantörer  Företaget  Kunder 

 

Konkurrenter Anställda  Stat och Kommun 

 

Figur 3.1 Bruzelius, L.H och Skärvad, P-H  version av Intressentmodellen 

 

3.14  FASB 

På 1970-talet debatterades det angående de ekonomiska konsekvenserna inom redovisningen. 

Detta ledde till att i USA ersattes APB med FASB. FASB är en organisation som fristående 

och är sammansatt av parter från flera olika håll. Parterna är både de som använder sig av 

årsredovisningar, de som upprättar dessa och även de som är intygare till dem, alltså revisorer. 

I Sverige är Redovisningsrådet en organisation som är snarlik FASB.79 

 

3.15  IASB 

Detta är en internationell och privat organisation som har funnits sedan 1973. IASB arbetar 

för att nå fram till en bättre redovisning genom internationell harmonisering och förbättring av 

jämförbarhet mellan företag. 2001 bytte IASB namn från IASC och detta i samband med en 

omorganisering. Styrelsen i denna organisation har 14 medlemmar och dessa är från nio olika 

länder, Japan, Frankrike och Tyskland är de länder som inte tillhör den anglosaxiska skolan, 

de tillhör den kontinentala skolan. IASB är också en partsammansatt organisation där 

styrelsens medlemmar representerar de olika länders normgivare, företag, användare, 

revisorer etc. Inom EU har IASB utsetts till de olika ländernas normgivare.80 

 

                                                 
78 Bruzelius, L.H och Skärvad, P-H, ”Integrerad organisationslära” 
79 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
80 Ibid. 
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3.16  Implementering av IFRS i EU  

EU och IASB startade ett samarbete vilket ledde till att EU utsåg Kommissionen till att 

utarbeta ett regelverk som har sin grund på IASBs normer. Från och med den första januari 

2005 är dessa regelverk tvingande för de bolag som är marknads noterade.  

EU har överlåtit till de olika medlemsländerna att bestämma huruvida de icke börsnoterade 

bolagen skall få använda sig av IFRS. I en rapport från juli 2003 framkommer det att de icke 

noterade svenska företagen också skall få använda sig av IFRS. Det framkommer också att de 

enskilda företagen skall få använda sig av IFRS.81 

 

3.17  IAS 40 

IAS 40 förvaltningsfastigheter anger att förvaltningsfastigheter får välja mellan två 

värderingsmodeller och de är ”fair value model” och ”cost model”. Dessa två innebär att de 

kan redovisa till verkligt värde och till anskaffningsvärde. Om företaget väljer att redovisa 

med det sistnämnda alternativet måste det ändå lämna upplysningar om det verkliga värdet i 

årsredovisningen. Den metod som väljs av företaget skall tillämpas på samtliga fastigheter 

inom företaget och då det kan leda till en bättre redovisning kan företaget byta 

värderingsmetod.82 

Värdering till verkligt värde var inte förenligt med ÅRL innan 2006 och därför skulle de inte 

tillämpas i juridisk person. För att underlätta för företagen som har tänkt använda sig av denna 

värdering har de inte behövt använda sig av denna rekommendation förrän år 2006. Före år 

2006 har RR 24 Förvaltningsfastigheter och RR 12 Materiella anläggningstillgångar varit de 

föreskrifter som gällt fr.o.m. 31 december, 2004. De föreskrifter som började gälla i början av 

år 2006 var de som gällde värdering till verkligt värde inom en del tillgångar. Dessa tillgångar 

kan vara förvaltningsfastigheter, materiella tillgångar, immateriella tillgångar och biologiska 

tillgångar i företag som omfattas av noterade andelar och skuldebrev eller de som har en 

koncernredovisning med tillämpningar av internationella redovisningsstandarder.83  

 

                                                 
81 Artsberg Kristina, ”Redovisningsteori- policy och praxis” 
82 IFRS/IAS 40, Internationell redovisningsstandard i Sverige 
83 IFRS 40, IAS-anpassad redovisning.  
http://www.skatteverket.se/avanceradsok/sok.4.14c8822103ed36869780003389.html?query=ias+40 
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3.18 RR 24  

Enligt RR 24 skall anskaffningsvärde utgöra den värderingsmetod för 

förvaltningsfastighetsbolag, med avdrag för de nedskrivningar som eventuellt görs. I 

upplysningarna skall det verkliga värdet redovisas.84 Från 1 januari, 2003 redovisas  

förvaltningsfastigheter enligt RR 24 Förvaltningsfastigheter. När rörelsefastigheter finns inom 

bolagen skall dessa redovisas enligt RR 12 som står för materiella anläggningstillgångar. För 

regler angående resultat- och balansräkning, hänvisas bolagen till RR 12. 

 

3.19 RR 12 

RR 12 är materiella anläggningstillgångar och skall användas då ett bolag inte kan klassificera 

sina fastigheter till förvaltningsfastigheter. Rörelsefastigheter, fastigheter som byggs eller 

exploateras och fastigheter som planeras för att användas som förvaltningsfastigheter räknas 

som materiella anläggningstillgångar.85 Redovisningsrådets rekommendation RR 12 

behandlar de grundläggande frågor, till exempel angående när utgifter avseende materiella 

anläggningstillgångar skall redovisas i balansräkningen och hur anskaffningsvärde och 

avskrivningar skall beräknas.86 

 

3.20  Nyckeltal  

Företag använder sig av en resultat- och balansräkning när de redovisar resultatet av 

verksamheten. Företag gör även en budget för framtiden i en kvantitativ form och detta gör att 

alla företag kan jämföra effekterna genom en enhetlig kvantitativ metod. För att utvecklingen 

skall kunna visa en så verklig bild som möjligt krävs en relativ uppställning av nyckeltal. 

Denna information kan bestå av till exempel andel kapital som investerats. En information 

som knyter samman utvecklingen, skapar och visar hur framsteg förhållande till 

resursanvändning verkligen ter sig. Denna information utgör nyckeltalen i företagen, då det är 

en nyckel som gör att det på ett lättare sätt, går att förstå och bedöma utvecklingen i de olika 

företagen. Genom att vinsten per investerad krona beräknas, kan två företag i helt olika 

storlekar jämföras med varandra. Redovisningsinformationen kan också kallas för nyckeltal 

då den krävs för att ett företag skall kunna visa sin utveckling och få den bedömd. Nyckeltal 

kan definieras som: 
                                                 
84 Redovisningsrådets rekommendation nr 24 Förvaltningsfastigheter 
85 RR 24, 3.c FAR:s Samlingsvolym 2005-del1 
86 RR 12, 1 FAR:s Samlingsvolym 2005-del1 
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• ”Viktig ekonomisk information, beräknad från ett eller flera 

redovisningsvärden och/eller omräkningsfaktorer” 

• ”Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna”87 

 

3.20.1  Soliditet 

Soliditeten visar hur pass bra eller dålig den långsiktiga stabiliteten i ett företag är då det 

gäller kapitalstrukturen. På lång sikt eller genom dess förmåga, till att kunna stå emot 

förluster eller konjunkturnedgångar, visar soliditet företagets betalningsförmåga. Företagets 

beroende av finansiärer speglar stabiliteten i företaget, desto större del av främmande kapital, 

desto mer är företaget utsatt och känsligt för amorteringar och räntekostnader. Detta medför 

ett högre krav på det interna kassaflödet vilket bidrar med ett högre krav på en stabil 

affärsverksamhet vid eventuella konjunktursvängningar och liknande. Soliditet är eget kapital 

justerat i relation till den totala balansomslutningen. Justerade egna kapitalet är det egna 

kapitalet plus 72 % av obeskattade reserverna. Desto större eget kapital i förhållande till totala 

kapitalet, desto mindre behövs lånat kapital.88 För att företaget ska anses ha en stabil stabilitet 

bör soliditeten vara minst 30 %. De företag som har stora risker, till exempel medicinska 

utvecklingsföretag, måste ha en hög soliditet och de företag med mindre risker och 

investeringsbehov klarar sig med en lägre soliditet. 89 

 

Soliditet % =__Justerat Eget Kapital 

     Balansomslutning 

                                                 
87 Carlson Mikael, ”Att arbeta med företagsanalys”  
88 Ibid.  
89 Carlson Mikael, ”Ekonomi för icke ekonomer” 
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3.20.2 Skuldsättningsgraden (S/E) 

Skuldsättningsgraden är en form av soliditetstal som är omvänt då det framhäver främmande 

kapital i relation till det egna kapitalet. I skuldsättningsberäkningen relateras det främmande 

kapitalet till det egna kapitalet och det visar den andel som har lånats per eget kapital krona. 

Denna uträkning brukar användas flitigt tillsammans med lönsamhetsanalysen och den så 

kallade hävstångsformeln.90 

 

S/E = Räntebärande skulder 

         Eget kapital 

 

3.20.3       P/E-tal (Price Earnings Ratio) 

P/E-tal är ett exempel på data och nyckeltal som ger en viktig information till aktieköpare 

liksom kassaflödesbaserade vinst- och utdelningsmått. Sådan information ligger som grund 

för bedömning av framtida vinster och utdelningar.  

P/E- talet beräknas som senaste börskursen dividerad med justerad vinst per aktie efter skatt. 

Ett högt P/E-tal betyder en ökning på vinst i framtiden men ger ett större risktagande, det kan 

vara läge att sälja aktien här. Ett lägre P/E-tal betyder att bolagens aktie är billigare på börsen 

och om analyser har gjorts och visar på en framtida uppgång, kan detta vara ett bra 

köptillfälle.91 

   

P/E-tal =    Börskurs___ 

              Vinst per aktie 

 

3.20.4 Räntabilitet (avkastning) på Eget Kapital (Re) 

Re är företagets förmåga att kunna inbringa en avkastning på ägarnas kapital i företaget.92 Re 

är möjligen det absolut viktigaste lönsamhetsmåttet, i alla fall ur aktiemarknadens synvinkel 

och i företagens analyser uppställs ofta måttet utifrån detta perspektiv. I fastighetsbolag är Re 

relativt lågt och ett skäl till detta är att det inte tar någon hänsyn till ägarnas eventuella 

                                                 
90 Carlson Mikael, ”Att arbeta med företagsanalys” 
91 Holmström Nancy, ”Företagsekonomi, från begrepp till beslut” 
92 Ekonomikonsulter, http://www.ekonomikonsulter.se/nyckeltal.asp 
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värdeökning på orealiserade innehav av fastigheter. Resultatet av denna formel visar vad som 

verkligen blir över till aktieägarna när skatten har dragits av.93 

 

Re % efter skatt =___Periodens resultat * 100___ 

               Justerat eget kapital 

 

                                                 
93 Hansson S, Arvidson P och Lindquist H, ”Företags- och räkenskapsanalys”  
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4 Empiri  
 

I detta kapitel finns intervjuer med två fastighetsbolag, en auktoriserad revisor och en 

fastighetsvärderare. En sammanställning av dessa intervjuer har genomförts samt en kort 

bakgrund om de två intervjuade bolagen inleder sammanfattningen av intervjun. 

Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de 13 fastighetsbolagens nyckeltal. 
 

4.1 Bakgrund om bolagen Brinova och Tornet 

Brinova 

Sedan den 20 november 2003 har Brinova varit noterat på stockholmsbörsen som ett 

fastighetsbolag. I Sverige äger Brinova ca 60 fastigheter och de är utspridda i södra och 

mellersta delen av landet. Bostadsfastigheter, logistikfastigheter och andra kommersiella 

fastigheter är det fastighetsbestånd som Brinova har och affärsområdena är bostäder, 

kommersiellt, projekt och logistik. Det finns totalt 44 anställda i koncernen, huvudkontoret 

och sätet för styrelsen ligger i Helsingborg.94 

Tornet 

Sparbanken bildade Fastighets AB Tornet 1992 och sedan den 7 maj 1996 har bolaget varit 

börsnoterat.95 Tornet har 90 personer anställda och styrelsen har sitt i säte i Stockholm.  

Tornet har riktat in sina fastigheter till de tre största städerna i Sverige; Stockholm, Göteborg 

och Malmö.96 Tornet har kommersiella fastigheter och i de tre städerna som fastigheter ägs är 

deras bestånd lager, kontor, industri, butiker och övriga lokaler.97 Sedan den 1 februari 2006 

ägs Tornet av fastighetsbolaget Fabege, under de senaste två åren har Tornet sålt många 

fastigheter, de har inte köpt upp några nya fastigheter.98 

                                                 
94 http://www.brinova.se/om_brinova/korthet.asp Brinova i korthet  
95 http://www.tornet.se/ historik 
96 http://www.tornet.se/ organisation 
97 http://www.tornet.se/ region Stockholm, Göteborg och Malmö 
98 Samtal med ekonomichef  Sören Andersson, Tornet  
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4.2  Sammanställning av intervjuer med fastighetsföretagen Brinova och Tornet 

Peter Andersson är ekonomichef på Brinova . 

Sören Andersson är ekonomichef på Tornet.  

 

Tillämpar Ert företag IFRS samt rekommendation nr IAS 40?  

Brinova svarar att IAS 40 tillämpas i företaget och Tornet svarar att de också använder sig av 

rekommendationen och tillämpar den.  

 

Vilka värderingsmodeller används av företaget? 

Brinova använder sig av en 6-årig kassaflödesmodell och hänvisar till sidan 2099 i deras 

årsredovisning där det finns en specificerad beskrivning av modellen. Det är en traditionell 

värderingsmodell där de tittar mer på varje kontrakt och som är marknadsanpassat för idag, tio 

år, justeringar på byggmark görs om det har skett någon förändring. Brinova använder sig av 

externa värderare löpande under året, det är olika företag de använder sig av och det rör sig 

om ca fem olika värderingsföretag, till exempel Bryggan i Malmö. Detta görs för att 

säkerhetsställa objektivitet i värderingarna. I rörelsefastigheterna på Brinova använder de sig 

av en komponentavskrivning. 

 

Tornet gör två olika värderingar och det är interna och externa värderingar. I den interna 

värderingen använder de sig av en kassaflödesanalys som bygger på tio år som 

nuvärdesberäknas. De gör en nuvärdesberäkning av restvärdet och kommer därmed fram till 

värdet. Tornet gör en extern värdering minst en gång per år. Tidigare använde sig Tornet av 

olika fastighetsvärderare men nu när de säljer av bolag använder de sig av en och samma.    

 

 

Ser Ni någon svårighet i övergången till IFRS när det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Brinova säger att det är stora processer som genomförs och anser att lösa investerare kan ha 

svårt att hänga med i processerna och till fullo förstå de, kan vara en kommunikativ svårighet. 

Brinova tar upp ett exempel då det gäller orealiserade och realiserade värdeförändringar. Han 

anser att det inte är alla som kan förstå hur det hänger ihop. Brinova kan köpa en fastighet för 

100 miljoner svenska kronor och skriva upp den i det första kvartalet för 10 miljoner och då 

                                                 
99 Brinova använder sig av en 6-årig kassaflödesmodell för varje enskild fastighet. Brinova årsredovisning 2005 
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hamnar 10 miljoner som orealiserade, sen säljer de fastigheten nästa kvartal för 120 miljoner 

och då hamnar 10 miljoner som realiserad. Det kan generera en vinst på 10 miljoner som 

realiserad och en vinst på 10 miljoner som orealiserad och då ligger det kvar i bokföringen 

fast det är 120 miljoner som är en realiserad och en orealiserad. Men övergången har skett 

relativt bra och vid en följfråga om Brinova tycker IFRS är positiv eller negativ svarar de att 

det är ett regelverk som har påförts beroende på att det är vissa som har missbrukat det gamla 

systemet, det har varit skandaler som Enron till exempel och det har gjort så att man har sett 

över redovisningsreglerna, Brinova tycker att det är lika krångligt som det förra då fler 

upplysningar måste ges. Det har blivit svårare för en läsare att göra en genomgripande analys. 

Man måste vara så pass insatt i alla regler som gäller så det har och är svårt för vanliga 

lekmän att granska bolagen korrekt. Det är väl ungefär så det känns. 

 

Tornet ser inga direkta svårigheter i övergången till IFRS, det är många värderingsprinciper 

som skall följas men många har redan använts sedan tidigare. Det som ses som ett problem är 

anpassningen till regelverket i sig och lära sig det nya regelverket, samt att räkna om 

jämförelseresultat. Värderingen i sig är inga problem. 

 

Vilka effekter har IAS 40 haft i resultatet? 

Brinova säger att en värderingsbedömning av fastigheter hamnar i en post som heter 

orealiserade värdeförändringar. I den marknad som vi lever idag så har vi haft en uppgång på 

fastighetsmarknaden så då har det med automatik blivit en positiv effekt men sen är det 

problemet som är det orealiserade och det realiserade som kan framkalla misstolkningar för en 

vanlig läsare med den uppdelningen där emellan. Effekterna har varit positiva tills nu men i 

och med när öststater kommer in så kan det då bli betydligt högre svängningar i 

fastighetsbranschen, så fort marknaden går upp så får du positiva värden i resultaträkningen 

och går marknaden nedåt så går värdena nedåt och då kan bolagsvärdena kränga kraftigare än 

vad det hade gjort med den gamla modellen.  

 

Tornet anser att det har blivit stora förändringar och det kan sägas att förut då historiska 

värden gällde i balansräkningen och fastigheter såldes av, blev det ofta jättestora reavinster 

vid försäljningen. Med den nya metoden blir det lägre reavinster, både realiserade respektive 

orealiserade. Men däremot finns de orealiserade värdeförändringarna och de är ganska stora. 

Avskrivningar existerar inte längre och det påverkar också resultatet och hänvisar till 

årsredovisningen där resultaträkningen finns.   



 

35 

 

Vilka effekter har IAS 40 haft i balansräkningen? 

Brinova säger att det blir samma sak här som i resultatet. När man får värdeökningar är det 

givetvis så att det ökar i balansen. Fastigheterna blir mer och mer värda och du tar in det i 

bokföringen från dag ett. Man får en högre svängning och även en volatilitet på balansen, det 

blir samma sak och det är inte bara IFRS 40 utan det kan vara finansiella instrument IAS 39, 

där man ska marknadsvärdera instrumenten och det påverkar givetvis också balansräkningen, 

det blir en högre svängning beroende på hur marknaden utvecklar sig.  

  

Tornet hänvisar oss till årsredovisningen och ger oss några exempel på effekter.  

 

Har värderingsprincipen IAS 40 haft en väsentlig påverkan på företagets nyckeltal?  

Brinova började använda sig av IAS 40 1 januari, 2005 men det är en justering på 

utgångsbalansen 2004-12-31, så dessa tal är medräknade i de nyckeltal som finns. Brinova har 

högre siffror 2005 och berättar att de både har sålt och köpt mycket under föregående år. De 

köpte en hel del aktieposter så det är inte bara fastigheter i Brinova idag, det är både ett 

fastighetsbolag och ett investmentbolag. En nyemission har gjort att Brinova har ett bra 

förvärvsutrymme. Brinova har mål när det gäller nyckeltal och de finansiella målen är 

soliditeten och räntetäckningsgrad och sen har de avkastning på eget kapital och de målen har 

Brinova legat över sen 2005. Soliditeten skall ligga över 30 % och det har den gjort under 

2005.  

 

Tornet hänvisar till årsredovisningen och säger att eget kapital har ökat till några miljarder 

vilket är positivt men vinst per aktie är en annan sak, där har det gått åt det andra hållet, på det 

gamla sättet var vinsten högre och på det nya sättet har den sjunkit några kronor. Detta 

påverkar både resultatet och balansräkningen.   
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Hur redovisar ni försäljningen av förvaltningsfastigheterna? 

Brinova berättar att en förvaltningsfastighet redovisas vid tillträdet, vid en försäljning är det 

när fastigheten lämnas över och då fastigheten har köpts av Brinova, är det vid det tillfället då 

de tillträder fastigheten själva.  

 

Tornet har inget att tillägga på denna fråga. 

 

Kommer fastighetsvärdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40 att medföra en 

mer rättvis bild av fastighetsvärdet? 

Brinova anser att det är mer rättvist än tidigare. Förr gjordes notupplysningar om 

marknadsvärdet så informationen fanns där men det är mer vört att man tar det i resultat och 

balansräkningen. Det blev väl en något mer rättvisande bild. Sen är det svårt med 

värderingarna, om en värderare har räknat ut ett värde och lämnar det till två externa 

värderare, så far man inte samma resultat. Det kan skilja mycket mellan två olika 

värderingsmän, det är en lite mer subjektiv bedömning i sätten att räkna avkastningskrav och 

kalkylränta och den delen, så du kanske får ut lite mer olika värden men i stort så innebär det 

en mer rättvisande bild.   

 

Tornet anser att det blir mycket lättare att jämföra olika bolag och menar att förut var det 

nästan meningslöst att jämföra andra bolag med varandra om man tittar på deras resultat och 

balansräkningar enligt det gamla sättet. Större fastighetsbolag har tidigare använt sig av 

tabeller som visar det verkliga värdet, om de inte skulle ha gjort det har inte läsaren en chans 

att kunna bedöma bolagen. Genom att bolagen använder sig av samma sätt har det blivit 

lättare att jämföra bolagen men två personer som värderar ett bolag kommer nästan aldrig 

fram till samma resultat eller värde då bedömningar ligger till grund på risker, hyresintäkter 

etc. Därför är det viktigt att man tar till sig att en värdering aldrig kan vara exakt.   

 

Är detta en önskad volatilitet? 

För Brinova är det är ingen önskad volatilitet, det är en liten nackdel att man får en mer 

svängningsgrad och skulle marknaden vika så skulle det vika kraftigare än vad det gjorde 

tidigare, men samtidigt ökar det om det går bra. 
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En önskad volalitet säger Tornet att det inte är men det ger definitivt en effekt i bolaget. 

Däremot så kan en införstådd person inom fastighetsbolag se igenom volaliteten och kan lätt 

se igenom en engångseffekt i balansräkningen.    

 

Vad var företagets förväntningar av de nya rekommendationerna 

Brinova berättar att det inom branschen har skett en diskussion om det är ett ”val mellan pest 

eller kolera”, om man skulle välja verkligt värde eller om det skulle komponentavskrivas, så 

det var inte många positiva förväntningar av IFRS-införandet. Det är inte samma tankar om 

hela IFRS utan det är delar av den, vissa delar har faktiskt visat sig varit väldigt bra och det 

har flutit på bra när de har börjat användas. Det som har krävts mest jobb är de finansiella 

instrument IAS 39, IAS 40 och även skattefrågorna. I stort sett har det varit mycket jobb med 

införandet.  

 

Tornet säger att IFRS i sig innebär för mycket detaljstyrning och framförallt i IAS 39. 

Regelverket tar nästan bort tänkandet hos bolagen och det kan kännas att det är lite fel 

tankesätt, däremot är IAS 40 relativt bra och finns inte så mycket att säga om förutom att 

komponentavskrivningar inte är riktigt hanterliga och är en mindre lyckad idé inom IFRS. 

Helheten tappas då bolagen blir tvungna att gräva ner sig i detaljer. Detta gäller på flera 

ställen i IFRS men i huvudsak är tanken bra med regelverket då företag framförallt kan 

jämföras bättre. När vi ställer frågan om mindre företag bör ta till sig det nya regelverket och 

använda sig av det i praxis anses det lite onödigt för de företag att använda sig av 

rekommendationerna, då det är tidskrävande och innebär mer arbete för ett mindre 

familjeföretag till exempel. Större bolag skall absolut använda sig av rekommendationerna. 

 

Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen 

Brinova anser att den blir lättare på så sätt, att om alla värderar likadant så blir det lättare. De 

verkliga värdena kunde man förut gömma i en text, idag skriver man vad det är man gör och 

vilka parametrar som används och det behövde man inte upplysa om tidigare, då skrev man 

bara att marknadsvärdet uppgick till beloppet men inget om hur man kom fram till det. Detta 

sätt har påverkat jämförbarheten på ett bättre sätt 

 

Tornet har inget att tillägga. 
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Har ni något förslag på hur ni kan redovisa på ett bättre sätt, i så fall på vilket sätt? 

Brinova säger att om man är ett publikt bolag så är det svårt att komma på något nytt sätt. 

Innan IFRS så fanns det en redovisning som väl fungerade och man redovisade till ett 

anskaffningsvärde och sen gjorde man förbättringar och sen sålde man de och då uppstod en 

vinst. Det redovisningssättet fungerar om alla redovisar korrekt och inte gör något annat men 

det ger tyvärr utrymme för att kanske gömma saker. Det är just det som IFRS har försvårat, så 

att nej det finns nog inget förslag just nu i alla fall om hur en redovisning skulle kunna ske på 

ett bättre sett, den redovisningen som är idag är en väl fungerade redovisning.  

 

Tornet har inget att tillägga. 

 

Finns det något ytterligare som Ni tycker att vi kan ta upp i uppsatsen? 

Brinova anser att det inte finns något speciellt. Det som det är mycket diskussion kring är det 

som har tagits upp i uppsatsen, sen är det smådetaljer som till exempel finansiella instrument 

som vi inte har tagit upp som också påverkar, så IAS 39 är något som också skulle kunna 

skrivas om.  

  

Med tanke på att Tornet inte har läst uppsatsen är bolaget inte så insatt i den men utifrån 

frågorna och syftet finns det inget att komplettera.  

 

4.3 Sammanställning av intervju med Per-Erik Waller, extern fastighetsvärderare 

Hur går en fastighetsvärdering till?  

Värderingshandledningen som har används sedan 1995 för värderingar av fastigheter är 

nästan en normgivande handledningsbok. Boken beskriver hur man gör en värdering.  

Det finns en del av IFRS bolagen som till och med skriver att de värderar en hel del enligt de 

reglerna och genom att ta del av denna bok vet man hur företagen har gjort. 

Det vanligaste tillvägagångssättet är att en kassaflödesanalys upprättas. Man utgår från de 

fastigheterna och förutsättningarna som råder idag och så görs en stor mängd 

marknadsvärderingsbedömningar på det som påverkar värdet. Marknadsvärdet är det 

viktigaste värderingsbegreppet. Verkligt värde är en av de nya redovisningsprinciperna och i 

praktiken är det lika med marknadsvärde och marknadsvärdering stämmer överens med det 

verkliga värdet. 
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Den personen som värderar en fastighet ska ha koll på fastighetsmarknaden, hyresmarknaden 

och ska kunna sätta in de enskilda värderingsobjekten i marknaden. Det är både erfarenhet 

från tidigare försäljningsprocesser och de faktiska priser som utgjorde köpet som ligger till 

grund för värderingen. I en ideal värd så är det väldigt många transaktioner av lika fastigheter 

och det är ungefär så det framgår i IAS 40 men det ser inte alltid ut så i verkligheten. Det 

finns inte en stor mängd transaktioner av likadana kommersiella fastigheter. Det går eventuellt 

att finna detta i stora radhusområden och där är skillnaden mellan objekten kanske inte så 

stora.  

 

Vad tittar ni på, vilka modeller använder ni? 

De modeller och tekniker som används är ortsprismetoden, avkastningsmetoden, 

produktionskostnadsmetoden. Om det är marknadsvärde så är det alltid en form av 

Ortprismetod. Denna metod jämför marknaden. Har du väldigt många transaktioner av exakt 

likadana fastigheter kan man jämföra priserna och kanske relatera de till kvadratmetern. När 

det inte går att relatera till andra liknande köp är det en avkastningskalkyl som skall användas, 

detta är ett sätt att få hjälpmedel att kunna översätta marknadsinformation inom objektet. I 

grund och botten är det fortfarande en sorts ortsprismetod. Det är lite beroende på vad det är 

för typ av värderingsobjekt och vad man får för information. Man ska spegla hur marknaden 

tänker. Då kan det oftast vara enklare och man kan mer direkt jämföra med betalade priser 

och liknande. Marknadsvärdering handlar om att spegla marknadens aktörer. 

 

Hur ser Ni på den nya rekommendationen IAS 40? 

De stora fördelarna är att det nu är marknadsvärdet som är relevant i redovisningen och det är 

positivt, detta medför ökad fokus på värdering. Man måste inte sälja fastigheter för att 

synliggöra värdeskapande.  

Det blir en stor utmaning under de tider när fastighetsmarknaden är svag, har låg omsättning 

eller när fastighetsmarknaden går ner, då blir det en ännu större utmaning. Om man tittar 

tillbaka på 80-talet då vi hade en väldigt hög inflation, då fick man aldrig egentligen några 

problem med det bokförda värdet. Men nu när vi lever med låg inflation då behöver 

investeringarna verkligen vara bra för att skapa ett värde med den nivå som investeringar 

ligger på.   



 

40 

Hur har den nya implementeringen påverkat arbetet angående värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Om man jämför IAS 40 med tidigare redovisningssätt sker värderingarna oftare. Det varierar 

också hur mycket arbete man lägger ner varje kvartal och det går att läsa i årsredovisningarna.  

Även om man har ett oförändrat värde så är det en bedömning också. Det gäller att ha system 

som fungerar så man kan se att en tidigare bedömning fortfarande är relevant, det händer 

alltid saker mellan kvartalen, även om det kan vara små förändringar.  

Under 2005 kunde man se att det var en stor fokus på halvårsskiftet och helårsskiftet och det 

är väldigt mycket värderingsarbete inför årsskiftet.  

 

Har det blivit svårare att värdera företagen med verkligt värde? Vilka svårigheter i så 

fall? 

Avstår från frågan! 

 

Hur pass kostsamt är det för företagen att göra dessa värderingar? 

Fastighetsbolagen har tidigare värderat väldigt mycket externt och framför allt vid årsskiftet. 

Därför är det väldigt viktigt att kommunicera mot marknaden om fastigheternas värden. Det 

har man alltid gjort, så det bidrar inte med någon mer kostnad på grund av IAS 40. kostnaden 

uppstår då en värdering skall göras flera gånger per år. Detta är en viktig del i redovisningen 

och om det görs löpande stora investeringar så är det rimligt att de skall följas upp. I slutändan 

är det en självklarhet att kostnaderna för externa och interna värderingar har ökat men det 

behöver inte vara så i varje bolag. I alla fall inte en så stor höjning av kostnaden. När 

företagen har en fungerande modell och inte behöver ta in kostsamma externa värderare så 

håller fastighetsbolagen ner sina kostnader. 

 

Finns det någon skillnad mellan marknadsvärde och verkligt värde, eller är det samma? 

Om man planerar att göra en investering ska investeringsvinsten inte ingå i verkligt värde. Om 

marknaden värdesätter möjligheten att få tillgång till att få utveckla investeringen, dvs om du 

har ett tomt industrihus och det är lämpligt att göra om till butik så påverkar det 

marknadsvärdet på den fastigheten. Det marknadsvärdets påverkan ingår i bedömningen av 

verkligt värde. Däremot om du har en investeringskalkyl eller säger att: ”här ska du lägga ner 

tio miljoner så blir det värt femton miljoner”, det är inte vinsten på fem miljoner som ska ner i 

det verkliga värdet idag, det är bara den delen som marknaden prissätter idag som kommer ut 
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i värdet för det tomma industrihuset idag. Antagligen är det så att det som idag påverkar 

marknadsvärdet, ryms inom det verkliga värdet.  

Marknadsvärde i fastighetsvärdering har verkligt värde i IAS 40.  

Om du har en obebyggd mark och du har byggrätt och bygger något till priset på marknaden 

då har du ett pris på marknadsvärdet och kan då sälja till det priset. Speglar man hur 

marknaden i stort resonerar av den här typen av projekt då hamnar man på verkligt värde. 

 

Kommer dessa förändringar i den nya värderingen att avspeglas tydligare i resultatet? 

Redovisning upplevs oftast som extremt precis. Fastighetsvärdering är en bedömning och nu 

möts de två olika världarna upp. Bedömningar och medvetenheten, av varierande osäkerhet, 

är en viktig del av redovisningen. 

 

Vad ger IAS 40 för effekter i resultatet? 

Värdeförändringar har väldigt stor betydelse. Värdeförändringen relaterad till bokfört värde 

behöver inte vara så stor för att få en stor betydelse.  

 

Hur kan företaget redovisa orealiserade och realiserade värdeförändringar? 

Med det tidigare systemet var det viktigt att göra realiserade värdeförändringar. Detta tydde 

på framgång, med det nuvarande systemet är det inte så. Genom att traditionen med 

realiserade värdeförändringar har funnits så länge och är så djupt rotad, är det lätt att man 

redovisar värdeförändringar på olika sätt. Vissa delar upp det i ”realiserade” och 

”orealiserade” i resultaträkningen och andra har bara en värdeförändring och beskriver de 

olika komponenterna på annat håll i rapporten. 

 

Det finns ett bolag som kallar det för driftsöverskott, vilket ungefär är driftsnetto. Efter det 

kommer finansnettot, förvaltningsresultat och sen kommer värdeförändringar. Det finns 

åtminstone fyra varianter för hur placering av värdeförändringar kan ske. Den ovanstående 

ligger inom rörelseresultatet eller delvis före rörelseresultatet. 
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Totalt sätt, hur påverkas de olika nyckeltalen, vilket nyckeltal blir mest påverkat? 

Soliditeten ändrar sig dramatiskt för de bolag som har haft låga bokförda värden. 

 

Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen på ett bättre sätt?  

Varför har man valt att göra på olika sätt?  

Det får man fråga bolag för bolag. Det som står i definitionen är att man har fastigheterna för 

att få driftsöverskott i en värdestegring och detta är kärnverksamheten och detta borde ingå i 

rörelseresultatet i dessa typer av bolag.  

Man kan säga att det inte har etablerats någon branschstandard. Fastighetsbolagen har inte 

pratat ihop sig och bestämt sig om hur man ska göra och detta har resulterat i att bolagen gör 

på olika sätt vilket leder till att det blir svårare att jämföra bolagen.  

 

Hur mycket påverkar marknaden och Ortspriser de olika företagen? Går det att 

jämföra ett företag i Skåne med ett företag i Stockholm?  

De verkar på helt olika marknader. Bolagen värderar fastigheterna på likadana grunder men 

på olika sätt. Några värderar fullt ut internt och några värderar fullt ut med externa värderare. 

Och en stor del värderar internt men tar stöd av externa värderingar med olika uppfattningar. 

IAS 40 uppmuntrar externa värderingar men det är inget krav. Det är en stor fördel med att 

göra avstämning med externa värderare för att då kunna se och säkerhetsställa att ens egen 

värdering stämmer överens med den externa värderingen. Det går absolut att jämföra ett bolag 

i Skåne med ett i Stockholm om deras värderingar har skett på samma sätt. 

 

Anser Ni att den nya värderingsmetoden ger en mer rättvisande bild av företaget? 

Den rättvisande bilden av företaget ökar i och med att alla skall använda sig av verkliga 

värden som speglar verkligheten. 

 

Hur pålitligt är verkligt värde?  

Så länge ett bolag använder sig av de rätta värderingsmetoderna skall det endast vara en 

marginell skillnad mellan verkliga värden, därav är skillnaden på total nivå ganska liten. 

Däremot kan skillnaderna vara lite större på enskilda objekt.  

Revisorerna måste granska fastighetsvärderingarna och godkänna dem och chansen att 

revisorerna skulle göra en felgranskning är relativt liten.   
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Jobbar alla värderare på samma sätt eller skiljer sig sätten åt? Kan värderare komma 

fram till helt olika resultat? 

Alla värderare arbetar väldigt lika och på samma sätt. Väldigt många av fastighetsvärderarna 

har samma utbildning och många är erfarna inom branschen. Däremot kan det finnas 

skillnader i ordval och angreppssätt. Om man jämför externa värderare med interna värderare 

är det svårare att få en uppfattning om de interna värderingarna, och hur de görs. De flesta 

inom intern värdering har en relevant utbildning och det skall gå att lita på de interna 

värderingarna.  

 

4.4 Sammanställning av intervju med revisor Jonas Brade 

Har ni arbetat med företag som redovisar enligt IAS 40? 

Jonas Brade är auktoriserad revisor och har arbetat på Price Water Coperation i åtta år. Brade 

är inriktad på fastigheter och är manager på diverse uppdrag. Han är också inblandad i olika 

redovisningsfrågor.  

Brade börjar med att tala om att en begriplig och bra årsredovisning är nästa utmaning efter 

IFRS och vid nästa vecka skall årets vinnare i bästa årsredovisning koras.  

 

Hur ser Ni på den nya rekommendationen IAS 40? 

Rekommendationen har tidigare funnits i form av RR 24. Den nya rekommendationen IAS 40 

är i grunden väldigt bra, därför att det historiska anskaffningsvärdet var det exakta men det 

säger ingenting om bolagen i nutid. Nu finns det istället ett värde på bolaget och en 

resultaträkning som är högst relevant. Förut kunde det finnas en post med + 200 miljoner eller 

300 miljarder beroende på vilka fastigheter som såldes. På det nya sättet blir det mer rättvist 

med den nya rekommendationen. 

 

Ser Ni någon svårighet i övergången till IFRS när det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter? Hur har IFRS påverkat redovisningsbyrån? Utbildning för 

personalen? Omstrukturering inom organisationen? 

Övergången med IAS 40 har inneburit en hel del utbildning inom PWC och även en del 

klurande och PWC försöker gå hand i hand med klienterna och följer deras problem men 

försöker få de att utbilda sig också. Redovisningen har också stött på en del utmaningar men 

oftast är det bolagen som har upplevt problemen. Bolagen måste lära sig grunderna från 
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början och det gör PWC också men de kan känna lite på problemen och jämfört med bolagen 

har de antagligen lättare att ta till sig de här frågorna.  

 

Hur berör dessa regler redovisningen och dess komplexitet? 

Redovisningen är egentligen en stor fundamental förändring, den blir mer rättvisande men om 

det tidigare har varit exakt så är det inte längre exakt. Vid en värdering är det tusentals 

bedömningar och antaganden som skall göras och det blir svårt att avgöra för ett bestånd på 

200 fastigheter. I det beståndet finns det många olika antaganden som skall göras. Alla gör 

olika bedömningar och det kan skilja ca 10 % och om det är ett 20-miljarders bestånd, så 

spelar 2 miljarder en ganska stor roll. 

 

Kommer dessa förändringar i den nya värderingen att avspeglas tydligare i resultatet? 

När förändringarna går över resultaträkningen kan det tyckas vara väldigt exakt med en 

värdeutveckling på 456 miljoner men den är fortfarande inte exakt, det är bara en bedömning. 

Normalt sätt skiljer det sig ofta ca 2-3 % och det är inga konstigheter. Hälften av de 

fastighetsbolag som har årsredovisningar har externa värderare i någon mån och ibland 

plockas externa värderare in på 40-80 % för att bolagen skall kunna använda sig av värderarna 

som en referensvärdering.  

IAS 40 tvingar inte bolagen att använda sig av externa redovisare, de uppmuntras till att ha 

det men tycker att det är klokt med interna värderingar, då de har en mer insikt i bolaget och 

har mer kontroll och information. Om ett bolag tar in en extern värderare och låter han eller 

hon gå igenom värderingen och jämför den med den egna och det inte skiljer så mycket åt 

mellan värderingarna, så fungerar företagens egna modeller och de kan fortsätta använda sig 

av dem. Om ett företag redovisar kvartalsvis är det lättare att ha egna värderare, då använder 

de sin egen modell och behöver inte kalla in externa värderare flera gånger per år som kostar 

många miljoner, men en extern värderare är bra någon gång, då de kan säkerställa 

värderingarna som företagen gör själva. Om det specifika företaget har svårvärderade 

fastigheter och om externa värderare anlitas, brukar de välja lite lägre siffror än de interna 

värderarna. Akademiska hus som har en massa universitet i sig som tex. Södertörn, är 

svårbedömda. 
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Vad ger det för effekter i resultatet? 

Resultatet blir på ett sätt bättre om marknaden har blivit bättre, prisökningar och liknande har 

skett under det senaste året. Någonstans är det meningen att årets händelser ska avspeglas i 

resultaträkningen och om du ligger still och har samma fastigheter under hela året, då får du 

avkastning löpande ifrån driftnettot.  

 

En del tycker att detta är principiellt bättre med verkliga värden och en del tyckte att det 

alternativet var mycket värre än det första alternativet.  

Komponentavskrivning är krångligt och inget bolagen vill hålla på med. De som tvingas hålla 

på med det är de som har rörelsefastigheter, det är de fastigheter som bolaget själv sitter i. Då 

får man inte ha förvaltningsfastigheter. I RR stod det att bolagen bör ha 

komponentavskrivning och i IAS står det att de skall, därefter är det en tolkningsfråga.  

Överlag är resultaträkningen bra. 

Effekterna i resultatet har känts av under 2005 och om snittet för bolagen jämförs så har 

resultatet påverkats. 55 % kommer från värdeförändringar i fastigheterna när en schablonskatt 

tas bort från dem. 

  

Hur kan företaget redovisa orealiserade och realiserade värdeförändringar? 

Många företag upplever de orealiserade och de realiserade vinsterna som krångliga och Brade 

förstår de. Han hänvisar till ett aktiebolag som handlar med just aktier och säger att de inte 

delar upp sina vinster och försäljningar i orealiserat eller realiserat. I resultaträkningen anser 

Brade att de inte ska behöva delas upp. För när ett företag ska dela upp dessa så uppstår 

frågetecken om när de skall delas upp, är det dagen innan kontraktet skall skrivas eller är det 

efter.  

 

Påverkas företagens volalitet? 

Bolagen önskar inte en volatilitet och det är klart att den ökar, dock har det varit positivt de 

senaste åren när det har varit värdeuppgångar.  
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Hur påverkas avkastningen på eget kapital? Totalt sätt, hur påverkas de olika 

nyckeltalen, vilket nyckeltal blir mest påverkat? 

Avkastning på eget kapital har just nu varit positiv. Skuldsättningsgraden har tillsammans 

med IAS 40 minskat på senare tid och det beror nog mycket på att bolagen har lika mycket 

lån men fastigheterna har ett högre värde. Man ser i många bolag att soliditeten inte får eller 

ska överstiga 85 %.  

 

Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen på ett bättre sätt? 

Att jämförbarheten skall öka är målet med IFRS, resultaten var inte jämförbara tidigare, om 

någon hade plus 200 miljoner och en annan plus 3 miljarder, med samma bestånd men den 

ena sålde och inte den andra, blev resultatet helt annorlunda, så på så sätt ökar 

jämförbarheten. Nu är det blivit mycket bättre för att man kan avläsa att den ena har en 

utveckling på 5 % i sitt bestånd och den andra har 10 %. Förut kunde balansräkningen vara 

väldigt otydlig, den ena har 10 miljarder men i verkligheten är de värda 20 miljarder, den 

andra har 10 miljarder bokförda men de är värda 12 miljarder. På så sätt har det också blivit 

bättre. Däremot anser Redovisningsrådet att det inte har blivit bättre då resultaträkningen kan 

ställas upp på olika sätt. Det resultatet som är innan skatt är det som är det enda jämförbara.  

 

Kommer fastighetsvärdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40 att medföra en 

mer rättvis bild av fastighetsvärdet? Hur pålitligt är verkligt värde? 

Det verkliga värdet går inte att få exakt och därför måste informationen vara väldigt tydlig. 

Analysmodeller och liknande måste vara definierade och allt måste förklaras annars är 

verkligt värde väldigt svårt att förstå.  

Hur har man tänkt, vilka antaganden har man om inflation, hur beräknar du och vilken modell 

används, vilka avkastningskrav har man. Allt detta måste finnas med i årsredovisningarna, 

annars går det inte att jämföra bolagen.  

En känslighetsanalys är också ett måste för att kunna ta reda på vad som händer, om till 

exempel vakansen går ner med 1 % och om avkastningen går ner med en halv procent, vad 

händer då, det kan handla om flera hundra miljoner.  

 

Vad var redovisningsbyråns förväntningar av de nya rekommendationerna? 

Förväntningarna på IFRS var goda, i alla fall utifrån revisorernas synvinkel.   
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4.5 Sammanställning av nyckeltal 

I detta avsnitt har en sammanställning gjorts på företagens nyckeltal soliditet, räntabilitet 

(avkastning) på eget kapital, P/E och S/E. Uppdelningen har skett för år 2004 utan IFRS och 

för 2004 med IFRS. Syftet med att redogöra för nyckeltalen i diagrammen, är för att läsaren 

lättare skall kunna se effekterna av den nya standarden IAS 40 förvaltningsfastigheter och hur 

resultatet påverkade bolagens nyckeltal.  
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4.5.1  Fastighetsföretag Årsredovisning 2004 

 Soliditet % Räntabilitet på 

eget kapital % 

P/E, ggr S/E, 

ggr 

Brinova100 29,1 10,5 11 2,31 

Capona101 32,7 23,5 6,9 1,5 

Castellum102 33 12,2 17 1,79 

Fabege103 29,5 17,3 7,18 2,1 

FastPartner104 22,1 5,61 5,58 2,95 

Heba105 24,7 18,5 45,62 2,6 

Hufvudstaden106 49,7 13,3 14,8 0,6 

Klövern107 36 15,2 9,3 1,7 

Kungsleden108 25,6 29,1 3,9 2,7 

Ljungberggruppen109 26,5 10,1 24 2,4 

Tornet110 19,2 22,8 3,77 3,4 

Wallenstam111 16,7 48 5 4,7 

Wihlborg112 27 7 7 2,13 

Totala resultatet113 31 18,74 7,78 2,29 

Tabell 4.1 fastighetsföretags relevanta nyckeltal för år 2004 utan IFRS 

Alla siffror kommer från samtliga bolags årsredovisning för 2004 före IFRS. Författarna har 

räknat ut de nyckeltal som har saknats i årsredovisningen. Summan av varje nyckeltal 

innehåller en uträkning som baseras på eget kapital, balansomslutning, räntebärande skulder, 

börsvärde, vinst per aktie och resultat. Hänvisas till bilagor 8.2.6 och 8.2.8.    

 

                                                 
100 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/8B/45/wkr0003.pdf 
101 http://www.homeproperties.se/upload/Dokument/Pdf/2004/ÅR%202004.pdf 
102 http://www.castellum.se/fileadmin/Arsredovisningar/2004/Svensk/castellum_ar_2004/castellum-
filer/pdf/Castellum_AR_2004.pdf 
103 http://www.fabege.se/upload/pdf/2006/ar2005_loq_sv.pdf 
104 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/7B/52/wkr0001.pdf 
105 http://www2.hebafast.se/documents/Heba_Arsred2004.pdf 
106 http://www.hufvudstaden.se/ Årsredovisning 2005  
107 http://www.klovern.se/BilagorBilder/Klovern%20ÅR%202004.pdf 
108 http://www.kungsleden.se/index3.html 
109 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/6F/BD/wkr0012.pdf 
110 http://www.tornet.se/tornetkoncernen/aktieagare/rapporter/pdf/2004/tornet_ar2004_sve.pdf 
111 http://investors.wallenstam.se/annual2004sv/ 2004 
112 http://www.fabege.se/upload/pdf/2004/arsredovisning2004_sv.pdf 
113 Se bilaga nr 8.2.8 
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Diagram 4.1  

I diagrammet visas en sammanställning av bolagens nyckeltal för år 2004 före IFRS. Den 

högsta soliditeten ligger på ca 50 % i Hufvudstaden. Den lägsta soliditeten är ca 17 % i 

Wallenstam. Avkastning på eget kapital är högst i Wallenstam med 48 % och den lägsta 

siffran 5,6 % finns i FastPartner. P/E-talet uppnår 45,62 ggr i Heba och 3,77 ggr i Tornet. 

Hufvudstaden har den lägsta skuldsättningsgraden med 0,6 ggr och Wallenstam har den 

högsta med ca 4,7 ggr. 
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Diagram 4.2 totala resultatet på samtliga fastighetsbolags relevanta nyckeltal innan IFRS  

Diagrammet visar de totala nyckeltalen för samtliga fastighetsbolag före implementeringen.  

Uträkningarna är utförda efter att författarna sammanställt börsvärde, eget kapital, 

balansomslutning, årets vinst, skulder och vinst per aktie. Dessa komponenter har varit 

nödvändiga för att kunna räkna ut de totala nyckeltalen. Hänvisas till bilaga nr 8.2.6 och 8.2.8. 
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4.5.2 Fastighetsföretag Årsredovisning 2004 IFRS 
 
 Soliditet 

% 

Räntabilitet på eget 

kapital % 

P/E, ggr S/E, ggr 

Brinova114  29 11,8 10 2,1 

Capona115 36,7 23,7 5,5 1,2 

Castellum116 41 11,8 10,7 1,1 

Fabege117 29,5 17,4 7, 36 2,1 

FastPartner118 25,1 5,61 7,67 2,43 

Heba119 55,1 11,5 10,26 0,41 

Hufvudstade120 53,8 9,8 12,7 0,4 

Klövern121 36,9 16,1 8,4 1,59 

Kungsleden122 27,2 24,1 2,6 2,5 

Ljungberg123 39,1 10,8 11 1,2 

Tornet124 24,3 14,3 4,59 2,5 

Wallenstam125 32,9 26,5 3,2 1,7 

Wihlborg126 29,3 14,43 7,86 2,13 

Totala resultatet127 40,4 15,4 6,18 1,55 

Tabell 4,3 

 

Alla siffror kommer från samtliga bolags årsredovisning för 2004 efter IFRS. Författarna har 

räknat ut de nyckeltal som har saknats i årsredovisningen. Summan av varje nyckeltal 

innehåller en uträkning som baseras på eget kapital, balansomslutning, räntebärande skulder, 

börsvärde, vinst per aktie och resultat. Hänvisas till bilagor 8.2.7 och 8.2.9. 

 
 

                                                 
114 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/96/10/wkr0011.pdf 
115 http://www.homeproperties.se/upload/Dokument/Pdf/2005/ÅR%202005.pdf 
116 http://www.castellum.se/fileadmin/Arsredovisningar/2005/Svensk/castellum_ar_2005.htm 
117 http://www.fabege.se/upload/pdf/2006/ar2005_loq_sv.pdf 
118 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/48/8D/wkr0010.pdf 
119 http://www2.hebafast.se/documents/2005_arsred_000.pdf 
120 http://www.hufvudstaden.se/ Årsredovisning 2004 
121 http://www.klovern.se/BilagorBilder/Klövern%20ÅR%202005.pdf 
122 http://www.kungsleden.se/index3.html  
123 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/47/D9/wkr0018.pdf 
124 http://www.tornet.se/tornetkoncernen/aktieagare/rapporter/pdf/2005/tornet_ar2005_sv.pdf 
125 http://www.wallenstam.se/filearchive/2/2031/Wallenstam_Ars2005.pdf 
126 http://wihlborgs2005.halvarsson.se/Wihlborgs_AR_2005.pdf 
127  Bilaga nr 8.2.9 
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Diagram 4.3  
I diagrammet visas en sammanställning av bolagens nyckeltal för år 2004 efter IFRS. Den 

högsta soliditeten ligger på ca 55,1 % i Heba. Den lägsta soliditeten är ca 24,3 % i Tornet. 

Avkastning på eget kapital är högst i Wallenstam med 26,5 % och den lägsta siffran 5,61 % 

finns i FastPartner. P/E-talet uppnår 12,7 ggr i Hufvudstaden och 2,6 ggr i Kungsleden. 

Wallenstam har gjort en split på 5:1 vilket minskade totala vinsten på samtliga fastigetsbolag. 

Därför har en beräkning även gjorts utan spliten. Siffrorna före spliten kan läsas i bilaga 8.2.7. 

Hufvudstaden har den lägsta skuldsättningsgraden med 0,4 ggr och Kungsleden och Tornet 

har den högsta med ca 2,5 ggr. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Total

Soliditet % Räntabilitet
på eget
kapital %

P/E, ggr S/E, ggr

Totala nyckeltal efter IFRS 2004

 
Diagram 4.4  Totala resultatet på samtliga fastighetsbolags relevanta nyckeltal efter IFRS 
Diagrammet visar de totala nyckeltalen för samtliga fastighetsbolag efter implementeringen.  
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Uträkningarna är utförda efter att författarna sammanställt börsvärde, eget kapital, 

balansomslutning, årets vinst, skulder och vinst per aktie. Hänvisas till bilaga nr 8.2.7 och 

8.2.9. 

 

4.5.3 Totala resultatet av samtliga fastighetsbolags nyckeltal 

Resultat av IFRS 
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Diagram 4,3 med hänvisning till bilaga nr 8.2.1 

I diagrammet visas en sammanställning av bolagens förändrade nyckeltal för år 2004 före och 

efter IFRS. Den högsta differensen i soliditeten ligger på ca 30,4 % i Heba. Den lägsta 

differensen i soliditeten är ca 0 % i Fabege. Differensen på avkastning på eget kapital är högst 

i Wallenstam med –21,5% och den lägsta differensen 0% finns i FastPartner. P/E-talet uppnår 

–35,34 ggr i Heba och 0,18 ggr i Fabege. Wihlborg och Fabege har den lägsta differensen i 

skuldsättningsgraden med 0 ggr och Wallenstam har den högsta med ca -3 ggr. 
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4.5.4 En jämförelse mellan de totala nyckeltalen före och efter IFRS 2004 
 

  Soliditet % Räntabilitet 

på eget 

kapital % 

P/E-tal ggr S/E ggr 

 2004 före 

IFRS 
31,00 18,74 7,78 2,29

2004 efter 

IFRS 
40,40 15,40 6,18 1,55

Tabell 4.5 
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Diagram 4.4 

 

Det som har gett den största skillnaden med IFRS och IAS 40 är att soliditeten har påverkats 

mest. Den påverkades med hela 9,6 % och P/E-talet förändrades minst med 0,45 ggr. För en 

mer utförlig uträkning och specifika diagram för varje nyckeltal, samtliga och varje enskilt 

fastighetsbolag, hänvisas till bilagor nr 8.2.2 till 8.2.5. 
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5 Analys 
 

Första delen av analysen är uppbyggd på uppsatsens intervjufrågor, svar och 

årsredovisningar. Därefter följer en analysering utefter uppsatsens syfte och 

problemformulering. 
 

 

5.1 Analys av intervjuer och årsredovisningar 

Tillämpning av IAS 40 

Fastighetsbolagen Brinova och Tornet svarar personligen i intervjuerna att de använder sig av 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Undersökningen av årsredovisningarna för samtliga 13 

börsnoterade fastighetsbolag visade att samtliga fastighetsbolag använde sig av 

redovisningsprincipen IAS 40. I stort sett upplever de båda intervjuade fastighetsbolagen att 

IAS 40 är en relativt bra redovisningsprincip, det finns några undantag som till exempel 

komponentavskrivning, detta anses är ett mindre bra val. 

Enligt den externa värderaren är det verkliga värdet mer relevant i redovisningen, vilket bidrar 

med en högre fokus på värderingen. Revisorn tycker att den nya redovisningsprincipen är 

mycket bra, då fastighetsbolagen nu värderar till det verkliga värdet. Detta ger en mer korrekt 

värdering av det nuvarande värdet i fastighetsbolaget. 

 

Svårigheter med övergången 

De svårigheter som kan upplevas med övergången till IAS 40 är att de utomstående 

intressenterna kan uppleva problem när de skall försöka förstå de nya regler och 

implementeringar som skapas. Det handlar om kommunikativa svårigheter som uppstår och 

båda fastighetsbolagen hänvisar till de realiserade och orealiserade värdeförändringar, dessa 

upplevs som väldigt svåra. Det som internt är krångligare med den nya redovisningsprincipen 

är de många upplysningar som måste göras och externt är det svårare att göra en analys av 

bolagen. Anpassningen till regelverket och att lära sig det, upplevs som ett relativt stort 

problem men för övrigt är värderingen i sig inte något större problem.  

Både i fastighetsbolagen, revisionsbyråerna och de externa fastighetsvärderarna har varit 

tvungna att genomgå utbildningar och kurser, för att kunna lära sig den nya 
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redovisningsprincipen. Bolagen visar en relativt positiv reaktion på IAS 40, även värderarna 

och revisorerna. Enligt revisorn upplevs svårigheterna som störst inom bolagen då revisorerna 

är de som har tillgång till den nya informationen först. Detta innebär att de har ett försprång 

och kan ta till sig och lära sig principerna först, för att sedan guida och leda bolagen in i den 

nya redovisningen. Överlag verkar det inte som att någon part har upplevt några större 

svårigheter med övergången till den nya principen. Däremot har kostnaderna ökat för de 

fastighetsbolag som har valt att använda sig av fler externa värderingar. 

 

Modeller 

De båda fastighetsbolagen använder sig av både interna och externa värderare, minst en gång 

extern värdering och intern värdering varje kvartal. Om ett bolag skall kunna referera till en 

extern värderare, måste fastighetsbolaget ha använt sig till ca 40-80 % av en externvärdering. 

Tack vare IAS 40 sker värderingar oftare inom varje fastighetsbolag, detta medför att 

fastighetsbolagen löpande värderar fastigheterna, vilket gör att objektiviteten och 

bedömningarna är sammankopplade till marknadens förändringar. När ett fastighetsbolag 

värderar sitt fastighetsbestånd bör de ta in externa värderare för att säkerställa sina egna 

modeller. Om det visar sig att bedömningarna och resultaten på värderingarna blir lika med 

högst någon procents skillnad, fungerar bolagens egna värderingsmodeller. Då behöver inte 

bolagen ta in externa värderare lika ofta.  

 

Vid en eventuell konjunkturnedgång kan möjligtvis objektiviteten försvinna. Detta för att 

fastighetsbolagen eventuellt kanske försöker övervärdera deras fastighetsbestånd vid en 

värdering av verkligt värde. Detta skulle i så fall inte påverka fastighetsbolagens värden på 

fastigheterna negativt i lika stor grad som det i verkliga fall egentligen skulle ha gjorts på 

värdena. Vid en lågkonjunktur kan redovisningsskandaler förekomma oftare och därför bör 

det ställas som ett krav att externa värderare alltid skall användas vid en värdering. Detta för 

att säkerställa fastighetsbolagens interna värderingar.  

 

Kassaflödesmodellen är den mest förekommande och användbara modell inom 

fastighetsbolag. Denna modell speglar de förändringar som sker inom hyresnivåer, 

uthyrningsgrad och fastighetskostnader, vilket ger ett nuvärde som bidrar till en mer 

rättvisande bild av fastighetsbolagens marknad.  

Externa fastighetsvärderare upprättar vanligtvis en kassaflödesanalys, i denna analys finns det 

aktuella marknadsvärdet som utgör det relevanta och viktiga värderingsbegreppet. Vid 
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upprättandet av en analys måste värderaren ha stora kunskaper om marknadsvärden inom 

fastighetsbranschen.  

 

När en extern värderare analyserar en fastighet och vill ha marknadsvärde, används 

Ortsprismetoden. För att analysera en fastighet måste en relevant marknadsdata kopplas ihop 

med driftnetto och uthyrbar area. I denna modell räcker inte nyckeltalen, här måste det kunna 

återkopplas till ett flertal tidigare liknande affärer. IAS 40 föreskriver inte att extern värdering 

måste genomföras, det rekommenderas däremot att fastighetsbolag väljer att göra detta.  

Den externa värderingsmetoden ger en rättvisande bild på fastighetsbolagen, om värderingen 

har skett på samma sätt och genom denna metod kan fastighetsbolagen jämföras med varandra 

oavsett om de är i Skåne eller i Stockholm. 

 

Påverkan på redovisning 

För att visa framgång i bolagen var det förr viktigt att redovisa realiserade värdeförändringar. 

Eftersom detta har skett under en så lång tid är de olika fastighetsbolagen invanda med att 

göra det på sina egna sätt.  

Det är svårare att göra bedömningar av fastigheter vilka hamnar i en post som heter 

orealiserade värdeförändringar. Uppdelningen mellan orealiserade och realiserade 

värdeförändringar skapar problem för läsare, när de skall tolka och analysera 

årsredovisningar. För en revisor skapas också problem och frågeställningar angående 

uppdelningen av de orealiserade och realiserade vinsterna, när dessa ska delas upp är det 

relativt oklart om de skall göras före eller efter försäljningen. Därför är det viktigt att de olika 

fastighetsbolagen lämnar i upplysningarna, information om vad som har gjorts och varför. 

Detta tydliggör och hjälper de berörda intressenterna att förstå varför uppdelningarna har 

gjorts på de olika sätten. 

En väsentlig påverkan på resultatet är att avskrivningar har avskaffats. Vid olika svängningar 

på marknaden påverkas fastighetsbolagens resultat negativt och positivt, detta skedde inte 

med den gamla värderingsmodellen. Den gamla värderingsmodellen byggde på historiskt 

anskaffningsvärde som hänvisar direkt till balansräkningen. När fastigheter såldes av skapade 

detta stora reavinster.  

Effekten av en värdeökning påverkar direkt balansräkningen, fastigheterna blir mer värda och 

detta förs in i bokföringen från den första dagen, detta leder till att det blir en högre volatilitet 

på värderingen av tillgångarna, beroende på hur marknaden utvecklas. 
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Verkligt värde 

Med den nya redovisningsprincipen IAS 40 Förvaltningsfastigheter, avspeglas årets händelser 

direkt i resultaträkningen. 

Redovisningen har påverkats under 2005 på många sett. Redovisningen i sig har med 

implementeringen av IAS 40 blivit mer rättvis, men den är inte längre exakt. Bedömning av 

fastighetsvärdering och medvetenhet av en varierande osäkerhet är en viktig del av 

redovisningen. För att det verkliga värdet skall vara lättförståeligt, måste information, 

modeller och liknande vara tydligt definierade och förklarade. I informationen som skrivs ut 

angående det verkliga värdet måste bland annat antaganden om inflation, riskfri avkastning, 

ägaravkastningskrav, riskpremier, skatt och kapitalstruktur finnas med i årsredovisningarna. 

Allt detta medför att en jämförelse går att genomföra mellan fastighetsbolagen. 

 

När bedömningar görs på ett fastighetsbestånd, kan det vara svårt att få fram ett exakt värde.   

Vid en mindre värdeförändring av en fastighet kan det bokförda värdet förändras radikalt. Vid 

ett fastighetsbestånd på 20 miljarder, blir en värdeförändring på 10 % en mer radikal skillnad 

jämfört med ett mindre fastighetsbestånd. Vid en värdebedömning av ett fastighetsbestånd, är 

det normalt att det kan skilja ca 2-3 % på bedömningen mellan olika externa värderare.  

 

Den nya värderingen medför ökade kostnader för fastighetsbolagen, jämfört med den gamla 

redovisningsprincipen, då värderingarna gjordes vid årsskiftet. Med det nya systemet skall det 

värderas vid varje kvartal, vilket bidrar till en ökad kostnad för de fastighetsbolag som har 

flest externa värderare. De fastighetsbolag som har en bra fungerande egen modell behöver 

inte externa värderingar så ofta, därmed hålls deras värderingskostnader nere. 

Vid val av en fungerande och pålitlig värderingsmodell är skillnaden mellan verkliga värden 

endast marginell, detta medför att skillnaden på den totala nivån blir relativt liten och att den 

blir större på större enskilda objekt. Slutligen ökar den rättvisande bilden av fastighetsbolaget, 

då verkliga värden tillämpas.  

 

Volatilitet 

Volatilitet innebär hur mycket priset svänger eller varierar på en finansiell tillgång. 

Volatiliteten blir högre ju mer värdet på tillgången går upp och ner.  

Svängningarna har ökat i de intervjuade fastighetsbolagen, men det är ingen volatilitet som 

fastighetsbolagen önskar. En högre volatilitet medför en större osäkerhet angående deras 
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finansiella tillgångar och i praktiken ger en ökad volatilitet en större skillnad än vad det gjorde 

före IFRS. Detta för att de verkliga värdena har gjort att fastighetsbeståndena har blivit mer 

värda. När detta sker innebär det att fastighetsbolagen får en svårare uppfattning om hur de 

finansiella tillgångarna kommer att förändras i framtiden. 

 

Ökad jämförbarhet mellan fastighetsbolag 

Målet med IFRS har varit att jämförbarheten skall öka, dock har det inte fullt ut lyckats.  

Resultaträkningen och balansräkningen har blivit mer jämförbara och tydligare än vad de var 

tidigare. Det som har blivit bättre är att man lättare kan se vad som har hänt i resultatet, om 

fastighetsbolagen har sålt något bestånd eller inte. Utvecklingen på bestånden har blivit lättare 

att avläsa. I det verkliga värdet kan man lättare se vilka parametrar som har använts och hur 

det verkliga värdet har räknats ut, dessa komponenter kunde förut gömmas i texten. Det som 

inte har uppfyllt jämförbarheten mellan fastighetsbolagen är att resultaträkningen inte ställs 

upp på samma sätt i alla fastighetsbolag. Det har funnits flera sätt att ställa upp 

resultaträkningen på i årsredovisningen, alla är olika och detta har medfört att det inte går att 

jämföra dessa sinsemellan, vid en jämförelse måste man titta på resultatet före skatt. I vissa 

bolags årsredovisningar har värdeförändringar redovisats inom rörelseresultatet. Detta är ett 

korrekt sätt. Andra bolag har ställt upp värdeförändringarna efter finansiella poster, vilket inte 

är en helt korrekt tolkning av IFRS.      

 

Nyckeltalens påverkan 

Då verkliga värden är den nya värderingen av fastigheter, har värdet på tillgångarna ökat och 

kapitalstrukturen har förändrats, detta har bidragit till en ökning på eget kapital, vilket ger en 

positiv effekt på soliditeten. Räntabiliteten på eget kapital har sjunkit med ca 3 procentenheter 

och vinsten per aktie har i genomsnitt i bolagen ökat. Lönsamheten inom fastighetsbolagen 

har ökat på grund av att skuldsättningsgraden har minskat. Lånen är lika stora men 

fastigheterna har ökat i värde.  

 

När det gäller nyckeltal och de finansiella målen är bland annat soliditeten det viktigaste 

målet som skall uppfyllas. Då soliditeten speglar fastighetsbolagets långsiktiga finansiella 

stabilitet i kapitalstrukturen bör den inte vara lägre än 30 %, om den är lägre är det stor risk att 

bolaget inte klarar en lågkonjunktur och går i konkurs.  

Fastighetsbolaget Heba hade en soliditet före IFRS på 24,7 % och efter implementeringen 

hade den ökat drastiskt till 55,1 %. Detta fastighetsbolag upplevde den högsta differensen med 
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30,4 %. Det generella resultatet som framgår i tabell nr 4.5 är 9,6 % på den totala soliditeten i 

samtliga fastighetsbolag.    

Brinovas soliditet låg under 30 % år 2004, både före IFRS och efter IFRS. Effekten av IAS 40 

var endast 0,1 %. Tornet hade en soliditet på 19,2 % före IAS 40 och 24,3 % efter. Effekten 

på soliditeten i Tornet var en ökning på 5,1 %. 

 

Den generella differensen på skuldsättningsgraden var 0,64 ggr på samtliga fastighetsbolag. 

Bolagen får en högre kapacitet till att betala räntan på lånen och visar ett relativt lågt behov av 

kredit. Effekten på Brinovas skuldsättningsgrad var en minskning med 0,21 ggr. Tornets 

effekt av skuldsättningsgraden var mindre än 1 ggr och detta gav de en positiv effekt i 

lönsamheten. 

 

Räntabilitetens generella effekt var en minskning med 3,34 % på samtliga fastighetsbolag. 

Minskningen beror på att effekten på resultatet var mindre än effekten på eget kapital. Om 

effekten på resultatet hade ökat mer än vad det har gjort, hade räntabiliteten ökat istället för 

sjunkit. 

 

Vinst per aktie har visat en minskning då resultatet på samtliga fastighetsbolag har räknats 

ihop. Detta är egentligen ett missvisande resultat, då de flesta fastighetsbolag har ökat i vinst 

per aktie. Den bidragande faktorn till att totalen visar en negativ effekt, är på grund av den 

kraftiga minskningen i Wallenstam. De uppvisar en minskning av vinsten på 40 kr per aktie. 

Orsaken är att Wallenstam har genomfört en split på 5:1. Om Wallenstam inte hade genomfört 

denna split på 5:1, hade deras resultat sett ut på följande sätt: Antal aktier före spliten var 

13627 000 och efter spliten var aktieinnehavet 68137 000. Vinsten efter spliten var 18,30 kr, 

före spliten var vinsten 60,34 kr.128 Vinsten utan spliten med det gamla antalet aktier hade 

blivit ca 91 kr istället för den nuvarande vinsten på 18,30 kr. Totalt sett hade Wallenstam en 

vinstökning på aktien med ca 70 % under år 2004. Det totala resultatet på samtliga bolags 

vinst per aktie, hade fått en positiv effekt. 

                                                 
128 Wallenstams årsredovisning 2004 och 2005 
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5.2 Analys och diskussion av problemformulering 

Hur har värderingen av fastigheterna påverkats när de nu skall värderas till verkligt värde? 

Värdering av förvaltningsfastigheter sker med IAS 40, varje kvartal i samtliga fastighetsbolag. 

Detta har inneburit en förändring för vissa fastighetsbolag som inte har gjort detta tidigare. En 

del fastighetsbolag har tidigare än 2005, gjort det till en vana att värdera fastighetsbestånden 

varje kvartal. För dessa fastighetsbolag blev det ingen större förändring i värderingen.  

Fastighetsbolagen har upplevt en problematik vid val av metoden verkligt värde eller 

anskaffningsvärde som gäller komponentavskrivning. Fastighetsbolagen anser att båda 

metoderna är ett relativt dåligt val och egentligen är det ingen av de, som fastighetsbolagen 

vill välja. Detta ser vi som ett problem som kan påverka bolagens redovisning på ett negativt 

sätt. Om bolagen inte tycker om något av alternativen kan det vara lätt för de att till exempel 

göra en missvisande värdering. Vid en metod som bolagen tycker om är det lättare att hålla 

sig inom lagens ramar. 

Fastighetsbolagen hade många olika åsikter och tankar om IFRS och IAS 40. Många 

fastighetsbolag har ansett att det är för mycket detaljstyrning inom IFRS och att de inte får 

tänka så mycket själva. De stora fastighetsbolagen anser att det endast är de som bör hålla på 

med IAS 40 och avråder mindre företag att ta till sig implementeringen. Detta för att det är 

väldigt komplicerat och är väldigt tidskrävande.  

Enligt fastighetsbolagen fungerade det gamla redovisningssättet alldeles utmärkt, om alla 

hade kunnat hålla sig inom de legala ramarna. Implementering har kommit till mycket för att 

det var flera som misskötte sina åtaganden och lurade bland annat staten och aktieägare. Med 

det nya redovisningssättet skall detta inte längre kunna vara möjligt.  

Utan tvekan kan man manipulera ett system oavsett hur bra det än är och detta kan även med 

det nya systemet inträffa. Det kommer att krävas en hel del bearbetning och många års 

erfarenhet innan regelverket är nästintill perfekt. Då redovisningens syfte bygger en del på att 

redovisningen skall ge en ökad tillit till bolagens intressenter, skall informationen vara felfri 

och inte ge en missvisande bild. Om den gör det har syftet med redovisningen misslyckats och 

detta bryter även mot god redovisningssed. 

 

Fler värderingar under ett räkenskapsår ger en större kostnad för fastighetsbolagen, då de 

väljer att ta in externa värderare. Alla fastighetsbolag väljer inte att göra detta, då blir det 

mindre kostsamt om de använder sig av egna interna värderingsmodeller. Detta förutsätter att 
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de interna värderingsmodellerna är väl fungerande och uppvisar ungefär samma resultat som 

om en extern värdering hade gjorts. Det skall högst skilja ca 2-3 % mellan en extern och 

intern värdering för att värderingen skall vara trovärdig.  

Vid en intern värdering kan många faktorer spela in för att värderingen skall bli fel. Det som 

kan påverka värderingen är att den över- eller undervärderas och det kan ske både medvetet 

och omedvetet. Detta påverkar direkt balans- och resultaträkningen, vilket kan medföra ett 

högre eller lägre missvisande resultat.  

För att fastighetsbolagen skall spara in på sina kostnader, använder de sig mest av interna 

värderare. Interna värderare värderar bestånden till ett något högre värde än vad externa 

värderare gör. Vid en extern värdering höjs objektivitetsprincipen, samt att tillförlitligheten 

blir högre. Detta är två väldigt viktiga principer för att värdera tillgångarna rätt.  

 

Den väsentliga skillnaden som finns jämfört med det nya och gamla värderingssystemet, är att 

förvaltningsfastigheter ska värderas till verklig värde, vilket betyder nästintill detsamma som 

marknadsvärde. Marknadsvärde är en bra värdering men den innebär också en risk för ökade 

svängningar i fastighetsbolagens resultatet. Nackdelen med marknadsvärde är att 

konjunktursvängningar påverkar fastighetsvärderingar och kan bidra med en oönskad ökad 

volatilitet. När marknadsvärdena har bidragit med en ökad värdeförändring skall detta direkt 

bokföras i balansräkningen.  

 

Avskrivningar finns inte längre med i redovisningen, men om ett fastighetsbolag verkar i en 

fastighet, räknas den som en rörelsefastighet. Denna måste då komponentavskrivas, vilket 

innebär att tillgången måste delas upp i mindre komponenter och skrivas av var för sig. 

Om det verkliga värdet skall fungera i praktiken, måste relevant information finnas med i 

upplysningarna. Efter erfarenhet av de intervjuade fastighetsbolagen, vill helst bolagen inte 

hålla på med komponentavskrivning. Detta för att de är svåra att göra och det blir för mycket 

detaljer att arbeta med.  

 

Bokföringen och redovisningen av de realiserade och orealiserade värdeförändringarna har 

upplevts som en komplex oreda. Det råder en förvirring inom fastighetsbolagen om hur dessa 

skall delas upp. Eftersom bolagen har redovisat dessa under en så lång tid, har de vant sig med 

ett visst redovisningssätt. Vissa bolag har valt att dela upp värdeförändringarna i två poster, 

dessa har varit oraliserade och realiserade och dessa har placerats i resultaträkningen. Andra 

bolag har valt att endast kalla dessa för en värdeförändring och har beskrivit de på andra 
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ställen i rapporten. Det har förekommit minst fyra olika sätt som de olika bolagen har 

redovisat på. Ett sätt är att bolagen kallar det för driftöverskott och det hamnar antingen inom 

eller före rörelseresultatet. Brinova har i sin resultaträkning ställt upp ett driftnetto först, efter 

den posten kommer realiserade och orealiserade värdeförändringar var för sig. Tornet har 

ställt upp sin resultaträkning med ett driftsöverskott överst, därefter värdeförändringar som 

de förklarat i not om vad som är realiserade och orealiserade värdeförändringar. Hänvisas till 

bilaga 8.3-8.6.  

Bolagen borde endast ha en mall som de kan följa, då skulle dessa förvirringar inte uppstå och 

framför allt skulle det underlätta för läsarna av årsredovisningarna.  

 

Kommer värdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40, medföra att 

jämförbarheten ökar? 

Redovisningen måste uppfylla samtliga redovisningsprinciper. Dessa principer spelar en 

avgörande roll för att redovisningen skall vara pålitlig och kunna vara jämförbar. 

Jämförbarheten kommer på flera sätt att öka. Resultat- och balansräkningen har blivit mer 

tydlig och jämförbar.  

Fastighetsbeståndens utveckling kan lättare avläsas och i resultatet kan en eventuell 

försäljning lättare tydas.  

Det som inte bidrar med en ökad jämförbarhet är att fastighetsbolagen använder sig av olika 

uppställningar i resultaträkningen, det som är avgörande för att kunna göra en jämförelse är 

att resultatet måste utläsas före skatt. 

 

Hur påverkas nyckeltalen räntabilitet på eget kapital, soliditet, P/E-talet och 

skuldsättningsgrad? 

Den sammanställning och uträkning som har gjorts i empirin, visar att IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, totalt sett har inneburit en positiv förändring för de olika 

fastighetsbolagen. Vid sammanställningen av fastighetsbolagens förändring av totala 

nyckeltal, visas en differens som ger oss en bild av implementeringens påverkan. Det totala 

egna kapitalet har ökat med ca 52 % och detta stämmer väl överens med de enskilda 

fastighetsbolagens egna kapital. Det totala resultatet har också ökat med ca 24 %, enskilt är 

Tornet det enda fastighetsbolaget som inte har ökat sitt resultat. Den totala 

balansomslutningen har ökat med ca 16 %. De totala räntebärande skulderna har endast ökat 

marginellt. Totala börsvärdet har minskat något, men detta beror endast på att Wallenstam 
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minskade rejält, vilket bidrog till den minskade totala effekten. Totala vinsten per aktie 

minskade med ca 9 % och överlag ökade 50 % av bolagen sin vinst per aktie. 

 

Räntabiliteten på eget kapital minskade för att ökningen i det egna kapitalet blev större än 

resultatökningen. Detta medför att aktieägarna inte får ta del av en lika stor avkastning som de 

hade fått göra före IAS 40. Räntabilitet är en avkastning på ägarnas kapital i fastighetsbolaget 

och  detta är ett viktigt lönsamhetsmått för aktiemarknaden. Avkastningen  bör överstiga de 

utlåningsräntor som bankerna har, om de inte gör det är bolagen inte kapabla till att 

finansieras med lån. I fastighetsbolagen har räntabiliteten ofta varit ganska låg, detta för att 

det inte har tagits någon hänsyn till en eventuell värdeökning på realiserade eller orealiserade 

innehav. Då ett bolag vill redovisa en högre lönsamhet är det inte ovanligt att de 

undervärderar sina tillgångar. Vid en sådan värdering blir avkastningen på tillgångarna större. 

 

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter har ökat det egna kapitalet, vilket har gjort att 

fastighetsbolagen har ökat sin soliditet. Ju högre soliditet det är, desto bättre långsiktig 

stabilitet i fastighetsbolagen. Ökning på eget kapital efter den nya värderingen beror mest på 

att fastigheterna tidigare har varit lågt bokförda, dock måste fastighetsbolagen vara försiktiga 

med denna ökning av eget kapital som medför en ökad soliditet. En ökning på soliditet 

innebär att bolagen har en förmåga att betala amorteringar och räntor vid eventuella 

lågkonjunkturer, men vid en missvisande bild stämmer inte detta då bolagen inte har en bra 

stabilitet till att kunna betala lånen. Vid en oönskad låg soliditet är det relativt vanligt att 

bolagen väljer att övervärdera sina fastigheter, detta bidrar med att soliditeten blir bättre och 

bolagen kan uppnå en bättre och högre kreditvärdighet. Vid en högre värdering av verkliga 

värden bidrar detta med en värdeökning på tillgångar, vilket i sin tur ger ett högre värde på 

eget kapital. Därför borde man ha detta i åtanke när man undersöker bolagen och ser en 

relativt hög soliditet.  

 

Skuldsättningsgraden minskade totalt med nästan 1 ggr. Detta är givet, då nästan 50 % av 

fastighetsbolagen ökade det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden har varit en positiv 

utveckling för fastighetsbolagen då de inte visar lika stora behov av krediter som förut. Detta 

var också en effekt av att bolagen fortfarande har samma lån men redovisar ett högre värde på 

fastighetsbestånden. Värdeförändringen ökade eget kapital vilket påverkade direkt nyckeltalet 

skuldsättningsgraden, detta innebär att fastighetsbolagen i framtiden kan ta fler och högre lån. 

Detta resulterar i att vid en framtida eventuell lågkonjunktur, kommer skuldsättningsgraden 
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att öka och fastighetsbolagen kan hamna i djupa ekonomiska problem. Fastighetsbolagen bör 

därför vara försiktiga med att ta upp fler lån och kreditgivare bör ta hänsyn till det verkliga 

värdet vid ett lånemedgivande.  

Skuldsättningsgrad är egentligen detsamma som soliditet men vid användning av den så 

kallade hävstångsformeln behövs detta nyckeltal för att kunna beräkna denna formel. I 

uppsatsen har inte hävstångsformeln nämnts tidigare och därför kommer vi inte att diskutera 

detta nu. De två nyckeltalen kan relateras till varandra då soliditeten ökar och 

skuldsättningsgraden minskar, detta innebär att bolaget balanserar på en ”hävstångs” positiva 

sida och förhindrar en eventuell konkurs. Därför bör dessa två särskiljas och undersökas 

enskilt då det kan säga mer än att bara undersöka det ena nyckeltalet. 

 

P/E-talet har minskat, börsvärdet var i stort sett detsamma, förutom för Wallenstam, för att de 

genomfört en split på 5:1. I undersökningen räknades P/E-talet ut utan Wallenstams split.  

Ett högt P/E-tal betyder en ökning på vinst i framtiden, här ges det en chans till att tjäna på en 

försäljning. Ett lägre P/E-tal betyder att fastighetsbolagens aktie är billigare på börsen och ger 

en signal till investerare att köpa aktier. Ökningen på eget kapital innebär inte att det ger en så 

stor vinst på fastighetsbolagens resultat. Detta innebär att värdeförändringen på orealiserade 

värdeförändringar inte spelar någon större roll vid redovisning av fastighetsbolagens vinst. 
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6 Slutsats 
 

I slutsatsen sammanställs författarnas synpunkter och tankar utefter uppsatsens empiri, 

frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med förslag till en fortsatt forskning.  
 

 

Syftet med det nya redovisningssättet IFRS/IAS 40 var att redovisningen skull ge en mer 

rättvis och jämförbar bild av bolagen. Aktieägare och andra intressenter skulle få tillgång till 

en mer pålitlig information om fastighetsbolagens prognoser och utvecklingar. Chanserna till 

att kunna begå redovisningsskandaler skulle bli minimerade, så att liknande fall som 

skandalen med Enron inte skall kunna upprepas. Detta anser vi inte är helt och hållet uppfyllt, 

då  fastighetsbolagen ges en möjlighet till att använda sig av felaktiga värderingar om de 

endast bara behöver göra interna värderingar. Enlig regelverket rekommenderas endast 

fastighetsbolagen till att använda sig av externa värderare, det är inget krav. Vid en extern 

värdering ökar pålitligheten i värderingen och med båda metoderna bibehålls den högsta 

tillåtna skillnaden på 2-3 %.  

En högre soliditet uppkommer vid högre värden och därför kan det vara lätt för bolagen att 

övervärdera fastigheterna. Vid en extern värdering används hellre något lägre siffror för att 

kunna matcha försiktighetsprincipen, vilket leder till att fastighetsbestånden inte blir över eller 

undervärderade. 

 

De största problemen som upplevts vid implementeringen är den stående återkommande 

frågan om realiserade och orealiserade värdeförändringar. Vi anser att fastighetsbolagen är 

kluvna om hur dessa skall uppdelas. Det som står i IFRS är att  

regelverket måste komma på något som förenklar dessa poster för fastighetsbolagen. Skapa ett 

sätt som alla fastighetsbolag måste följa, istället för att var och en kan göra på helt olika sätt. 

Bolag har redovisat sina värdeförändringar före eller efter finansiella poster. Det korrekta 

sättet enligt IFRS är att redovisa dessa värdeförändringar  Detta skulle även skapa en lättare 

redovisning att tyda för utomstående intressenter, vilka också har upplevt problem vid 

implementeringen. Detta medför också att den försvårade kommunikationen mellan 

intressenter skulle förminskas och förståelsen skulle tydliggöras på ett bättre sätt. 
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Med IAS 40 kommer jämförbarheten att öka på ett flertal punkter. Vi ser att resultat- och 

balansräkningen har ökat i sin tydlighet och utvecklingen i de olika fastighetsbestånden 

beskrivs på ett bättre sätt. Dock finns det fortfarande oklarheter som måste uppklaras för en 

mer fullständig jämförbarhet. Regelverket bör till exempel klarlägga tydligare riktlinjer för 

hur fastighetsbolagen skall ställa upp sina resultaträkningar på likartat sätt. De orealiserade 

och realiserade värdeförändringarna skall delas upp inom rörelseresultatet, istället för att bara 

skriva värdeförändringar. Alla bolag borde också tillämpa samma term för driftsöverskott.    

  

Implementeringen av IAS 40 påverkade fastighetsbolagens kapitalstruktur på ett positivt sätt. 

Värdeförändringen ledde mest till en ökning av eget kapital och en lite mindre ökning på 

vinsten, detta gjorde att nyckeltalen ändrades och påverkades till mer positiva nyckeltal för 

bolagen. En ökning av eget kapital medför en ökning av soliditet och kan innebära ett positivt 

steg för fastighetsbolagen om värderingen av tillgångar har gjorts på ett korrekt sätt. Om detta 

har resulterat i en missvisande värdering kan det vara på grund av två orsaker. Det kan ha 

varit en del av själva värderingen och det kan också bero på marknadens svängning. Därför 

bör fastighetsbolagen vara försiktiga med detta förändrade nyckeltal, då orealiserade 

värdeförändringar kan ge en fel signal till aktieägare, kreditgivare och övriga intressenter.  

 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Författarna anser att med denna uppsats som grund skulle man kunna undersöka hur det 

kommer att gå för fastighetsbolagen i fortsättningen, då fastighetsbolagen har en längre 

erfarenhet av IAS 40. Följa upp hur fastighetsbolagen ställer sig till implementeringen efter 

ett par års erfarenhet. Kommer rekommendationen IAS 40 att bearbetas, förbättras eller 

förändras i framtiden?  

Vid en eventuell neråtgående konjunkturcykel, hur kommer då fastighetsbeståndens värden att 

förändras och hur kommer då fastighetsbolagens kapitalstruktur drabbas. Kommer risken till 

konkurser att öka med användning av verkliga värden?   

 

 



 

67 

 

7 Källförteckning  

 

Litteratur böcker  

 

Andersen (red), Heine; ”Vetenskapsteori och metodlära en introduktion”; Studentlitteratur 

1994  

Artsberg Kristina ”Redovisningsteori- policy och praxis” Malmö, Liber ekonomi, (Malmö: 

Elander Berling) 2. uppl. 2005 

Bruzelius, L.H och Skärvad, P-H, ”Integrerad organisationslära”, Lund, Studentlitteratur, 

(Lettland) 9, helt rev. uppl. 2004 

Bryman, Alan, ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning”, Lund 

Studentlitteratur 1997  

Carlson Mikael, ”Att arbeta med företagsanalys” Liber AB, 5:e upplagan 2001 

Carlson Mikael, ”Ekonomi för icke ekonomer”, Liber AB, 1:a upplagan 2002  

Denscombe, Martyn; ”Forskningshandboken”, Lund, Studentlitteratur, 2000  

Ejvegård, Rolf; ”Vetenskaplig metod; studentlitteratur”, Lund, Studentlitteratur, 3 omarb. 

uppl. 2003 

”FAR:s samlingsvolym” Stockholm, FAR 2004 

Gröjer, Jan-Erik; ”Grundläggande redovisningsteori” Lund, Studentlitteratur, 5 [rev.] uppl. 

2002 

Hansson S, Arvidson P och Lindquist H, ”Företags- och räkenskapsanalys” Lund, 

Studentlitteratur, 9. uppl. 2001 

Holmström Nancy, ”Företagsekonomi, från begrepp till beslut” Bonnier Utbildning AB 1:a 

upplagan. 1998  

Ingman Arbnor, Björn Bjerke; ”Företagsekonomisk metodlära”, Lund, Studentlitteratur 1994 

”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS” FAR förlag, 2005 

Nilsson Stellan, ”Redovisningens normer och normbildare”, Lund, Studentlitteratur, 2002  

Rosengren, KARL Erik, Arvidson, Peter; ”Sociologisk metodik”; Solna, Almqvist & Wiksell, 

1992  

Svensson Bo, Edenhammar Hans ”Årsredovisningslagen” Göteborg, Tholin & Larsson, 2. 

[rev.] uppl. 2000   



 

68 

Södertörns Högskola, Kandidatuppsats HT 2005 ”Nya redovisningsrekommendationers 

påverkan på fastighetsbolagens kapitalstruktur” 

Södertörns Högskola, Kandidatuppsats HT 2005 ”Förvaltningsfastigheter – Problematiken vid 

införandet av IAS 40 på noterade svenska Fastighetsbolag” 

 

Artiklar 

 

Brade Jonas, Olsson Monica, Balans nr 6-7 2006 

Johansson, Carolina; Ernst & Young EYE No 2 2005 

Halling, Pernilla; Balans nr 11 2005 sid 14-15 

Rippe, Johan; Balans  nr 6-7 2001 

Rundfelt, Rolf; Balans nr 6-7 2005 

 

Intervjuade personer 

 

Andersson Peter; ekonomichef, Brinova 2006-04-07, 25 minuter 

Andersson Sören; ekonomichef, Tornet 2006-05-04, 25 minuter 

Brade Jonas, Auktoriserad revisor, Öhrling, Price Water Hous compress 2006-05- 12, 48 

minuter  

Waller Per-Erik; extern fastighetsvärderare, Öhrling, Price Water House coopers 2006-04-21,  

70 minuter 

 

Elektroniska källor 
 

http://www.brinova.se/om_brinova/korthet.asp 

http://www.castellum.se/fileadmin/Arsredovisningar/2004/Svensk/castellum_ar_2004/castellu

m-filer/pdf/Castellum_AR_2004.pdf 

http://www.castellum.se/fileadmin/Arsredovisningar/2005/Svensk/castellum_ar_2005.htm 

http://web7.epnet.com/externalframe.asp? 

http://www.ekonomikonsulter.se/nyckeltal.asp 

http://www.fabege.se/upload/pdf/2006/ar2005_loq_sv.pdf 

http://www.fabege.se/upload/pdf/2004/arsredovisning2004_sv.pdf 

http://www.fastighetsindex.se/swe/vagledning_2003_andringar.pdf, Värderingshandledning 

för svenskt Fastighetsindex september 2003 6:e upplagan 



 

69 

http://www2.hebafast.se/documents/Heba_Arsred2004.pdf  

http://www2.hebafast.se/documents/2005_arsred_000.pdf 

http://www.homeproperties.se/upload/Dokument/Pdf/2004/ÅR%202004.pdf 

http://www.homeproperties.se/upload/Dokument/Pdf/2005/ÅR%202005.pdf 

http://www.hufvudstaden.se/ Årsredovisning 2005  

http://www.hufvudstaden.se/ Årsredovisning 2004 

http://www.infra.kth.se/BYFA/utbildning/grundutbildning/kurser/Fastighetsvardering_1F139

9/F4%20Avkastningsmetoden.pdf 

http://www.klovern.se/BilagorBilder/Klovern%20ÅR%202004.pdf 

http://www.klovern.se/BilagorBilder/Klövern%20ÅR%202005.pdf 

http://www.kungsleden.se/index3.html 

http://www.kungsleden.se/index3.html 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/6F/BD/wkr0012.pdf 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/8B/45/wkr0003.pdf 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/96/10/wkr0011.pdf 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/47/D9/wkr0018.pdf 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/7B/52/wkr0001.pdf 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/48/8D/wkr0010.pdf 

http://www.skatteverket.se/avanceradsok/sok.4.14c8822103ed36869780003389.html?query=i

as+40 

http://www.tornet.se/tornetkoncernen/aktieagare/rapporter/pdf/2004/tornet_ar2004_sve.pdf 

http://www.tornet.se/tornetkoncernen/aktieagare/rapporter/pdf/2005/tornet_ar2005_sv.pdf 

http://www.tornet.se/ historik 

http://investors.wallenstam.se/annual2004sv/ 2004 

http://www.wallenstam.se/filearchive/2/2031/Wallenstam_Ars2005.pdf 

http://wihlborgs2005.halvarsson.se/Wihlborgs_AR_2005.pdf 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=527094 Blecher Simon 8 mars 2006 

Fastighetsbolagen får det tufft 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=23466 Carlsson Bengt 1 juni 2002 Nya regler ökar 

insynen i bolag 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/86/e445f87f.pdf Nilsson Peter, Werkell Ulla 
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8 Bilagor 

8.1 Intervju frågor 

8.1.1 Frågor till fastighetsföretag 

• Namn och befattning inom företag? 

• Anonymitet? 

• Tillämpar Ert företag IFRS samt Redovisningsrådets rekommendation nr IAS 40? 

• Vilka värderingsmodeller används av företaget? 

• Ser Ni någon svårighet i övergången till IFRS när det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

• Vilka effekter har IAS 40 haft i resultatet? 

• Vilka effekter har IAS 40 haft i balansräkningen?  

• Har värderingsprincipen ( IAS 40) haft en väsentlig påverkan på företagets nyckeltal?   

• Hur redovisar ni försäljningen av förvaltningsfastigheterna? 

• Kommer fastighetsvärdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40 att medföra en 

mer rättvis bild av fastighetsvärdet? 

• Är detta en önskad volalititet? 

• Vad var företagets förväntningar av de nya rekommendationerna? 

• Finns det något ytterligare som du tycker att vi kan ta upp? 

• Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen? 

• Har ni något förslag på hur ni kan redovisa på ett bättre sätt? I så fall hur? 
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8.1.2 Frågor till revisorer 

• Anonymitet? 

• Namn och befattning inom företaget? 

• Har ni arbetat med företag som redovisar enligt IAS 40? 

• Hur ser Ni på den nya rekommendationen IAS 40? 

• Ser Ni någon svårighet i övergången till IFRS när det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter?  

• Hur berör dessa regler redovisningen och dess komplexitet? 

• Hur har IFRS påverkat redovisningsbyrån? Utbildning för personalen? 

Omstrukturering inom organisationen? 

• Kommer dessa förändringar i den nya värderingen att avspeglas tydligare i resultatet? 

• Vad ger IAS 40 för effekter i resultatet? 

• Hur kan företaget redovisa orealiserade och realiserade värdeförändringar? 

• Påverkas företagens volalitet? 

• Hur påverkas avkastningen på eget kapital?  

• Totalt sätt, hur påverkas de olika nyckeltalen, vilket nyckeltal blir mest påverkat? 

• Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen på ett bättre sätt?  

• Kommer fastighetsvärdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40 att medföra en 

mer rättvis bild av fastighetsvärdet? 

• Hur pålitligt är verkligt värde?  

• Vad var redovisningsbyråns förväntningar av de nya rekommendationerna? 

 
 



 

72 

 

8.1.3 Frågor till externa värderare  

 

• Hur går en fastighetsvärdering till?  

• Vad tittar ni på, vilka modeller använder ni? 

• Hur ser Ni på den nya rekommendationen IAS 40? 

• Hur har den nya implementeringen påverkat arbetet angående värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

• Har det blivit svårare att värdera företagen med verkligt värde? Vilka svårigheter i så 

fall? 

• Hur pass kostsamt är det för företagen att göra dessa värderingar? 

• Kommer dessa förändringar i den nya värderingen att avspeglas tydligare i resultatet? 

• Vad ger IAS 40 för effekter i resultatet? 

• Hur kan företaget redovisa orealiserade och realiserade värdeförändringar? 

• Hur påverkas avkastningen på eget kapital?  

• Totalt sätt, hur påverkas de olika nyckeltalen, vilket nyckeltal blir mest påverkat? 

• Hur berör dessa regler redovisningen? 

• Kommer IAS 40 att påverka jämförbarheten mellan företagen på ett bättre sätt?  

• Hur mycket påverkar marknaden och ortspriser de olika företagen? Går det att jämföra 

ett företag i Skåne med ett företag i Stockholm?  

•  Anser Ni att den nya värderingsmetoden ger en mer rättvisande bild av företaget? 

• Hur pålitligt är verkligt värde?  

• Jobbar alla värderare på samma sätt eller skiljer sig sätten åt? Kan värderare komma 

fram till helt olika resultat? 
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8.2 Fastighetsbolags Årsredovisnings nyckeltal  

8.2.1 Resultat på övergången IFRS 2004 

 Soliditet % Räntabilitet på eget 

kapital % 

P/E, ggr S/E, 

ggr 

Brinova -0,1 1,3 -1 -0,21 

Capona 4 0,2 -1,4 -0,3 

Castellum 8 -0,4 -6,3 -0,69 

Fabege 0 0,1 0,18 0 

FastPartner 3 0 2,09 -0,52 

Heba 30,4 -7 -35,34 -2,19 

Hufvudstaden 4,1 -3,5 -2,1 -0,2 

Klövern 0,9 0,9 -0,9 -0,11 

Kungsleden 1,6 -5 0,7 -0, 2 

Ljungberg 12,6 0,7 -13 -1,2 

Tornet 5,1 -8,5 0,82 -0,9 

Wallenstam 16,2 -21,5 -1,8 -3 

Wihlborg 0,1 -1,8 0,86 0 
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8.2.2 Fastighetsföretag Årsredovisning 2004-2005 

Soliditet % 

 2004 2004 IFRS IFRS 

Brinova 29,1 29 -0,1

Capona 32,7 36,7 4

Castellum 33 41 8

Fabege 29,5 29,5 0

FastPartner 22,1 25,1 3

Heba 24,7 55,1 30,4

Hufvudstaden 49,7 53,8 4,1

Klövern 36 36,9 0,9

Kungsleden 25,6 27,2 1,6

Ljungberg 26,5 39,1 12,6

Tornet 19,2 24,3 5,1

Wallenstam 16,7 32,9 16,2

Wihlborg 27 29,3 2,3
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8.2.3 Fastighetsföretag Årsredovisning 2004-2005 

Räntabilitet på eget kapital, % 

 2004 2004 IFRS IFRS

Brinova 10,5 11,8 1,3

Capona 23,5 23,7 0,2

Castellum 12,2 11,8 -0,4

Fabege 17,3 17,4 0,1

FastPartner 5,61 5,61 0

Heba 18,5 11,5 -7

Hufvudstaden 13,3 9,8 -3,5

Klövern 15,2 16,1 0,9

Kungsleden 29,1 24,1 -5

Ljungberg 10,1 10,8 0,7

Tornet 22,8 14,3 -8,5

Wallenstam 48 26,5 -21,5

Wihlborg 7 14,43 -1, 8
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8.2.4 Fastighetsföretag Årsredovisning 2004-2005 

P/E ggr 

 2004 2004IFRS IFRS 

Briniva 11 10 -1

Capona 6,9 5,5 -1,4

Castellum 17 10,7 -6,3

Fabege 7,18 7,36 0,18

FastPartner 5,58 7,67 2,09

Heba 45,6 10,26 -35,34

Hufvudstaden 14,8 12,7 -2,1

Klövern 9,3 8,4 -0,9

Kungsleden 3,9 2,6 0,7

Ljungberg 24 11 -13

Tornet 3,77 4,59 0,82

Wallenstam 5 3,2 -1,8

Wihlborg 7  7,86 0,86
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8.2.5 Fastighetsföretag Årsredovisning 2004-2005 

S/E ggr 

 2004 2004 IFRS IFRS 

Brinova 2,31  2,1 -0,21

Capona 1,5 1,2 -0,3

Castellum 1,79  1,1 -0,69

Fabege 2,1 2,1 0

FastPartner 2,95 2,43 -0,52

Heba 2,6 0,41 -2,19

Hufvudstaden 0,6 0,4 -0,2

Klövern 1,7 1,59 -0,11

Kungsleden 2,7 2,5 -0,2

Ljungberg 2,4 1,2 -1,2

Tornet 3,4 2,5 -0,9

Wallenstam 4,7 1,7 -3

Wihlborg 2,1 2,13 0,02
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8.2.6 Årsredovisningar 2004 före övergången till IFRS 

 

  Eget 
kapital 

Årets 
resultat 

Balansom-
slutning 

Räntebärande-
skulder 

Börsvärde Vinst/aktie 

Brinova 583,80 59,20 2003,20 1348,60 72,00 6,98

Capona 1362,20 319,90 4166,30 2363,30 94,75 7,15

Castellum 4927,00 586,00 14 842,00 8834,00 238,00 14,09

Fabege 11 120,00 1413,00 38 413,00 23703,00 140,00 19,51

FastPartner 742,80 41,30 3362,90 2 175,40 19,10 0,81

Heba 206,00 38,00 835,00 527,00 125,00 2,74

Hufvudstaden 5 209,00 664,10 10 479,00 3 135,00 47,60 3,22

Klövern 1 631,00 193,00 4 533,90 2 703,40 19,40 2,10

Kungsleden 3 510,00 928,00 13 697,00 9460,00 125,50 24,50

Ljungberg 940,00 93,30 3 553,20 2229,00 145,50 6,04

Tornet 3244,00 1002,00 16861,00 12607,00 146,00 38,70

Wallenstam 1723,50 833,10 10297,80 8162,00 288,00 60,34

Wihlborg 2020,00 147,00 7451,00 4 905,00 140,00 19,51

Summa 33709,30 6 317,90 108711,20 77 273,90 1600,85 205,71
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8.2.7 Fastighetsbolags Årsredovisning 2004 efter IFRS 

 

  Eget 
kapital 

Årets 
resultat 

Balansom-
slutning 

Räntebärande-
skulder 

Börsvärde 
Kr 

Vinst/aktie 
kr 

Brinova 579,30 65,60 2006,90 1 348,60 72,00 7,16

Capona 1 701,00 402,80 4 637,00 2363,30 94,75 17,20

Castellum 8 035,00 1255,00 19 550,00 8834,00 238,00 22,34

Fabege 11 330,00 1384,00 38 403,00 23703,00 140,00 19,02

Fastpartner 897,60 127,00 3575,70 2 175,40 19,10 2,49

Heba 1283,00 142,00 2 331,00 527,00 125,00 10,26

Hufvudstaden 8 140,00 771,00 15 142,00 3135,00 47,60 3,74

Klövern 1 701,00 213,00 4 603,90 2 703,40 19,40 2,30

Kungsleden 3954,00 876,60 14 514,00 9832,00 125,50 21,70

Ljungberg 1 928,00 199,90 4 925,40 2 229,00 145,50 12,94

Tornet 4534,00 823,00 18652,00 12607,00 146,00 31,80

Wallenstam 4760,00 1261,00 14482,00 8162,00 (288*)57,60 (91*)18,30

Wihlborg 2307,00 333,00 7867,00 4923,00 140,00 17,81

Summa: 51149,907 853,90 126646,60 78 490,70*(1600,85)1370,45*(259)187,06

 

* Omräkning före split 5:1 
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8.2.8 Fastighetsbolags nyckeltal 2004 före övergången till IFRS 

 

2004 före IFRS Soliditet % Räntabilitet 

på eget 

kapital % 

P/E-tal ggr S/E, ggr 

Summa EK / Resultat/ Börsvärde/ Räntebärande 

Summa Balansomslutning EK Vinst per aktie Skulder/ EK 

 
33 709,3/ 

108711,2

6317,9/

33709,3

1600,85/

205,71

77273,9/ 

33709,3

Totala resultatet 0,31 0,187 7,78 2,29

 

 

 

 

 

8.2.9 Fastighetsbolags nyckeltal 2004 efter övergången till IFRS 

 

2004 efter 

IFRS 

Soliditet % Räntabilitet 

på eget 

kapital % 

P/E, ggr S/E, ggr 

 

EK/ 
Balansomslutning 

Resultat/ 
EK 

Börsvärde/ 
Vinst per aktie

Räntebärande skulder/ 
EK 

 

51 149,9/

126646,6

7853,9/

51149,9

1 370,45/

187,06

78490,8/

51149,9

Totala resultatet 0,403 0,154 7,33 1,55
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8.3 Brinovas resultaträkning 2004-2005 
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8.4 Brinovas balansräkning 2004-2005 
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8.5 Tornets resultaträkning 2004-2005 
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8.6 Tornets balansräkning 2004-2005 
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8.7 För kassaflödesmetod: 

Hyra första kalkylåret (exkl. räntebidrag) 

Drift- och underhållskostnader första kalkylåret 

Fastighetsskatt för bostäder 

Tomträttsavgäld och andra avgälder 

Driftnetto första kalkylåret (exkl. räntebidrag) 

Inflationsantagande i % 

Årlig hyresutveckling under kalkylperioden, % 

Kalkylperiod, år 

Driftnetto under kalkylperioden, anges för varje år 

Investeringar i kalkylen, anges för varje år 

Kalkylränta vid nuvärdeberäkning av kassaflöde, % 

Kalkylränta vid nuvärdeberäkning av restvärde, % 

Direktavkastningskrav för bedömning av restvärde, % 

Årlig marknadsvärdeutveckling under kalkylperioden, % 

Räntebidrag under kalkylperioden, anges för varje år 

Kalkylränta vid nuvärdeberäkning av räntebidrag, % 
Nuvärde av räntebidrag 

Avdrag för stämpelskatt (i kr) 

 

 

 


