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Sammanfattning 

 
Titel: IAS 40 – Skillnader i fastighetsbolagens redovisningar efter implementeringen av IAS 

40. 

Kurs/Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, redovisning 10 poäng. 

Datum: 2006-12-15 

Författare: Melissa Melki, Alev Tütüncü 

Handledare: Curt Scheutz, Jurek Millak 

Språk: Svenska 

Nyckelord: IAS 40, Förvaltningsfastigheter, justering, verkligt värde 

Bakgrund: Efter införandet av IAS 40 ska nu fastighetsbolagen värdera sina fastigheter till 

verkligt värde och visa de i sina årsredovisningar. Detta kan ge ett antal problem om inte 

företagen kan ta till sig nya regler i praktiken. Justeringarna som företagen blir tvungna att 

göra kommer att påverka deras eget kapital, resultaträkning och balansräkning. Några företag 

kommer att få stora justeringar och andra mindre.  

Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera vilka effekter redovisningsstandarden IAS 

40 får på de svenska fastighetsbolagens årsredovisningar. Ett del syfte är att visa vad 

skillnaderna i redovisningen beror på.  

Metod: Vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik. 

Årsredovisningar är våra primärdata. Där tittar vi på bolagen och de siffror de redovisar. 

Sekundärdata som används är en telefonintervju med börsanalytikern Peter Malmqvist.   

Slutsatser: Företagen använder sig av olika sätt att redovisa justeringarna som de gör vid 

införandet av IAS 40. Vissa företag klumpar ihop sina siffror med hela IFRS införandet och 

andra skiljer ut IAS 40 och visar de poster som blir påverkade. De flesta företag får en 

justering uppåt i deras balansräkningar, resultaträkningar och eget kapital. Det kan bero på en 

del faktorer. En faktor kan vara att de redovisar olika poster, andra faktorer kan vara vilken 

typ av förvaltningsfastighet bolagen innehar, vart fastigheterna finns belägna och hur gammal 

fastighetsbolaget är.  

 



 3

Abstract 

 
Title: IAS40 – The differences in real estate companies after the implementation of IAS40.  

Course: Bachelor thesis in Business Administration 10 Swedish Credits 

Date: 2006-12-15 

Authors: Melissa Melki, Alev Tütüncü 

Adviser: Curt Scheutz, Jurek Millak 

Language: Swedish 

Key words: IAS 40, real estate, adjustment, fair value  

Background: After the introduction of IAS 40 the real estate companies have to value their 

properties to fair value and show it in their annual reports. This can bring problems if the 

company does not know how to do in practice. Adjustments that the companies make will 

effect their equity, income statement and their balance sheet. Some companies will get great 

adjustments and others not.      

Purpose: The main purpose with the study is to examine how the standard IAS 40 effects the 

Swedish real estate companies’ annual reports. A secondary purpose is to show what the 

differences in the reports depend on.    

Method: We are using both qualitative and quantitative research methods. The annual reports 

are our primary data. We are looking at the companies and their reported numbers. The 

secondary data is a phone interview with the stock analyst Peter Malmqvist.  

Conclusions: The companies are using different ways of reporting adjustments when they 

implement IAS 40. Some companies accumulate the adjustments from the IFRS 

implementation and others separate IAS40 and show the effected items. Most of the 

companies get a positive adjustment in their balance sheet, income statement and equity. This 

can depend on many things. One reason may be that they are using different items and others 

may be what kind of real estate the companies own, where the real estates are located and 

how old the companies are.  
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1. Introduktion 
 
Under denna rubrik presenteras ämnet i denna uppsats i ett större teoretiskt och praktiskt 

sammanhang. Här beskrivs även problemet och syftet med undersökningen och de valda 

avgränsningar som gjorts, samt tidigare forskning inom ämnet. 

 

1.1 Bakgrund  

Den första januari 2005 infördes en ny internationell redovisningsstandard inom EU, som 

heter IFRS/IAS. Dessa regler skall alla börsnoterade bolag tillämpa1. Detta är ett stort steg i 

den pågående harmoniseringsprocessen som började redan på 1960-talet. På 1970-talet 

bildades International Accounting Standards Committe (IASC), som är IASB´s föregångare. 

IASC utgjorde den första privata normgivaren i Europa, vars syfte var att utveckla 

harmoniseringen vidare. Det är med utgångspunkt från den amerikanska normsättaren 

Financial Accounting Standards Boards (FASB) riktlinjer och referensramar. Varför man ville 

ha en harmonisering av redovisningsregler var för att uppnå ett gemensamt redovisningsspråk, 

vilket i sin tur leder till en ökad förståelse, samt underlättar kontroll och styrning. Debatten 

kring den internationella redovisningsharmoniseringen har under åren varit stor. En av 

anledningarna till det var att det fanns stora skillnader mellan ländernas sätt att redovisa. Man 

följde strikt olika principer och såg på de finansiella instrumenten på olika sätt2.  

 

Mycket har fokuserats framförallt kring två aspekter. Den ena utgör värderingsfrågan, med 

andra ord vilken av värderingsprinciperna anskaffningsvärde respektive verkligt värde som 

skall tillämpas. Den andra innefattar problematiken med att harmonisera redovisningen 

internationellt till länder som är fostrade i olika redovisningskulturer. Det finns två olika 

skolor att följa och det är den anglosaxiska och den kontinentala skolan. Sverige följer den 

kontinentala skolan som innebär att den huvudsakliga finansieringskällan är banker och 

balansräkningen är i fokus. Denna skola värderar sina tillgångar i enlighet med 

försiktighetsprincipen som innebär att man värderar till historiskt anskaffningsvärde. Den 

anglosaxiska skolans finansieringskälla är privata investerare och det innebär att de vill se 

snabba resultat som gör att resultaträkningen är i fokus. De värderar sina tillgångar till 

verkligt värde.   

                                                 
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) sid.3 
2 Schroeder Richard G (2005) Financial Accounting Theory and Analysis sid.10 WILEY 
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Syftet är att skapa ett gemensamt redovisningsspråk för att underlätta jämförbarheten mellan 

de olika företagen. Diskussionen kring denna process har framförallt hanterat frågan om hur 

tillgångar skall värderas. Man kan värdera till historiskt anskaffningsvärde eller till verkligt 

värde. Det som rekommenderas av IASB är att förvaltningsfastigheter skall värderas till det 

verkliga värdet3. Man har också pratat om hur man skall ta upp fastigheterna i sin redovisning. 

Man menar då att företagen kan välja hur de vill klassificera fastigheterna, skall de ta upp 

fastigheterna i sin redovisning som anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar.  

 

Klassificeringen har varit en huvudfråga inom fastighetsbranschen, där flera olika 

fastighetsbolag valde att redovisa sina fastigheter som omsättningstillgångar. Detta leder till 

implementeringen av Redovisningsrådets (RR) rekommendation nr. 24, som började gälla 

från och med år 2003. Rekommendationen krävde att förvaltningsfastigheter då skulle 

värderas som andra anläggningstillgångar, d.v.s. till historiskt anskaffningsvärde med avdrag 

för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Om det verkliga värdet kunde beräknas på 

ett tillförlitligt sätt, fanns det även möjlighet till uppskrivning av fastigheten. Förutsättningen 

är att parterna är rimligt informerade och oberoende av varandra, samt att det ligger i deras 

intresse att genomföra transaktionen4. Värdeförändringarna skulle då redovisas över 

resultaträkningen5. Av denna anledning har företag varit skeptiska mot att värdera till verkligt 

värde. 

 

1.2 Problemformulering  

Då nya redovisnings regler och standarder har införts inom redovisningen så har det 

uppkommit en del problem. Tolkningen och implementeringen av de nya reglerna kan 

uppfattas på olika sätt och det kommer att visa sig i företagens årsredovisningar. Värderings 

skillnader uppstår på grund av att det är så pass nya regler att företagen inte hunnit ta till sig 

de i praktiken6. Ännu ett problem är att vi i Sverige börjar övergå från den kontinentala 

värderingsmetoden till den anglosaxiska vilket innebär att det skapar värderingsskillnader. 

Företagen börjar värdera tillgångar till verkligt värde och måste justera redan värderade 

tillgångar efter de nya redovisningsstandarderna.   

                                                 
3 Kristina Artsberg (2005) Redovisningsteori- policy och- praxis  Liber Ekonomi sid.211 
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) IAS 40:5 sid.619 
5 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) IAS 40:35 sid.623 
6 Peter Malmqvist, börsanalytiker 2006-10-30 
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Det som kan hända i ett företag i samband med övergången till de nya standarderna är att 

företagen som innan värderat tillgångar till historiskt anskaffningsvärde skall nu ändra 

värderings princip till verkligtvärde. Det innebär att justeringarna kommer att påverka 

resultatet och eget kapital på ett positivt eller negativt sätt. Om det skulle vara så att man i 

samband med justeringen skulle få en extremt positiv värdeökning i eget kapital så kan detta 

leda till att man gör en utdelning till aktieinnehavarna. Man delar ut pengar som inte är 

realiserade.      

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera vilka effekter redovisningsstandarden IAS 40 får 

på de svenska fastighetsbolagens årsredovisning. Ett del syfte är att visa vad skillnaderna i 

redovisningen beror på.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen ska avgränsas till svenska börsnoterade fastighetsbolag. Vi har valt att undersöka 

de bolag som klassificerar sina fastigheter som förvaltningsfastigheter och inte 

omsättningstillgångar, och jämföra hur IAS 40 standarden har påverkat deras redovisning. Vi 

tänker avgränsa oss till årsredovisningar för år 2003, 2004 och 2005 för att det är där som 

man kan se skillnader för hur det var innan och efter.  
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1.5 Definitioner 

 

Anskaffningsvärde: Det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för 

annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller 

uppförande.  

 

Verkligt värde: Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga 

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

 

Marknadsvärde: Det värde en tillgång skulle kunna säljas för på en väl fungerande marknad. 

 

Förvaltningsfastigheter: Fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter eller 

värdestegring eller en kombination av dessa. 

 

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

tillgången inte har sålts. 

 

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

derivat. 

 

1.6 Förkortningar  

 
APB  The Auditing Practices Board 

EU Europeiska Unionen 

BFL  Bokföringslagen 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standard 

IAS 40 International Accounting Standard nummer 40 gällande förvaltningsfastigheter 

IASB  International Accounting Standard Board 

IASC  International Accounting Standard Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

RR  Redovisningsrådets rekommendation 

ÅRL  Årsredovisningslagen 
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2. Metod 
Här anges en beskrivning av valda metoder som tillämpas under uppsatsen.    

   

2.1 Val av metod 

Vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik för att det ger oss en 

större inblick över undersökningsområdet. Vi utgår ifrån hårddata som årsredovisningar och 

analyserar den objektivt för att se skillnader. Med hjälp av årsredovisningar ska vi visa hur 

företagen gör i verkligheten. Därefter övergår vi mot den mer kvalitativa synen då vi 

analyserar företaget ur ett mer subjektivt sätt, detta skall göras med hjälp av en intervju. 

Intervjun ska vara ett komplement till de hårda data och underlätta tolkningen av 

årsredovisningarna. Detta ökar även validiteten i uppsatsen. De hårda data med tabeller och 

statistik kommer att förstärkas med vår intervju och djupare analys av företagen. För att få 

svar på våra frågeställningar måste vi använda oss av de båda metoderna.  För huvudsyftet 

kommer årsredovisningarna vara i fokus och för del syftet måste vi använda oss av den 

kvalitativa metoden med en intervju samt en djupare analys av företagen.  

 

2.1.1 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning innebär en strukturerad, formaliserad och standardiserad undersökning. 

Vi kan med denna metod kontrollera uppsatsen. Vi gör formaliserade analyser, jämför och 

provar oss fram för att se om vi kan uttala oss om undersökningsämnet med hjälp av 

årsredovisningarna. För att se en helhetsbild av företagen använder vi oss mycket av diagram 

och tabeller. Vi använder oss även av statistiska metoder som är centralt i en kvantitativ 

undersökning. Man intresserar sig för det gemensamma och det genomsnittliga7. Därmed kan 

vi dra slutsatser om de vi undersöker.  

 

2.1.2 Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning syftar till analys för att skapa förståelse för våra sammanställda data. 

Detta är inte mätbart utan ska tolkas. Vi ska tolka om informationen vi hittar har en generell 

giltighet, och gå djupare in i ämnet. Kvalitet är av betydelse och inte exakta värden och antal. 

Vid vår intervju finns det inte fasta frågor eller svarsalternativ, utan frågorna leder till djupare 

                                                 
7 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
sid.78 Studentlitteratur Lund 
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svar8. Styrkan med de kvalitativa data som används är att den kompletterar och ger en 

helhetsbild av vårt undersökningsområde.  

 

2.2 Datainsamling 

Vid valet av data ska vi se vilka typer av data som lämpar sig bäst för vår egen undersökning. 

Detta kan skilja sig från olika undersökningar. Det som är lämpligt för vårt arbete är 

årsredovisningar och intervjuer som ger oss en djupare bild av ämnet. 

 

2.2.1 Sekundärdata och Primärdata 

Vi använder oss till största delen av årsredovisningar. Primärdata är den data som ska 

användas för det huvudsakliga syftet av undersökningen9. De primärdata vi använder i 

undersökningen är fastighetsbolagens årsredovisningar från år 2003-2005. Detta utgår vi ifrån 

för att uppnå vårt huvudsakliga syfte och redovisar det i den empiriska delen av arbetet. Våra 

sekundärkällor har varit lagar, regler, principer och även en telefonintervju. Sekundärkällor 

använder man för att förstärka sin undersökning med andra data än primärdata. Dessa lagar, 

regler och principer har vi tagit upp i vår teoretiska referensram. En sammanfattning av 

intervjun finns i den empiriska delen och hela intervjun finns som bifogad bilaga. 

 

2.2.2 Litteratur 

Den litteratur som används är främst FAR: s samlingsvolym från 2006. Med hjälp av 

metodböcker har vi fått riktlinjer om tillvägagångssätt och struktur till uppsatsen. Vi har även 

använt oss av andra teoretiska böcker som behandlar ämnet. Litteraturen hänvisar vi till i våra 

fotnoter och i källförtäckningen.  

 

2.2.3 Årsredovisningar 

Alla företagens årsredovisningar är vår huvudsakliga grund. De utgör våra primärdata. Det är 

12 företag som vi undersöker och använder oss av deras redovisning från 2003-2005. 

Årsredovisningar från 2005 är den vi koncentrerar oss på då de flesta företag visar sina 

justeringar. Frågor till vår intervju grundar sig till största delen på alla frågor som dök upp vid 

bearbetningen av årsredovisningarna.  

                                                 
8 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
sid.78 Studentlitteratur Lund 
9 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
sid.132 Studentlitteratur Lund 
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2.2.4 Intervju 

En intervju har vi genomfört med en börsanalytiker som är väl insatt i ämnet. Intervjuer är en 

teknik för att samla på sig mer information. Det är en del av den kvalitativa undersökningen. I 

en intervju kan kontakten med respondenten skilja sig. Vi valde att utföra en telefonintervju 

då det var mer passande för vår respondent. Telefonintervju använder vi för att det var brist på 

tid från respondentens sida och är väldigt lätt att genomföra. När man använder sig av 

telefonintervju så kan man missförstå respondentens svar och för att undvika detta spelade vi 

in hela samtalet. Man har då möjligheten att gå tillbaks och lyssna på det som har sagts och 

därefter analysera det som sagts.  

 

2.3 Val av företag 

Vi har valt att ta med de noterade fastighetsbolagen som finns på den svenska marknaden och 

som tillämpar IAS 40. Dessa är Balder, Brinova, Kungsleden, Fastpartner, Hufvudstaden, 

Wallenstam, Castellum, Tornet, Ljungbergsgruppen AB, Fabege, Capona, Sagax, Heba, 

Klövern. Anledningen till valet är att de är rena fastighetsbolag som innehar 

förvaltningsfastigheter och tillämpar IAS 40. Balder och Sagax är två företag som tillämpar 

IAS 40 men dessa har vi uteslutit då Balder förvärvade fasigheter vid mitten av 2005 och 

Sagax år 2004. Det betyder att vi inte har den data som behövs för att jämföra vilka skillnader 

som uppstått. Vi uteslöt även företag där huvudverksamheten var annat än 

förvaltningsfastigheter som exempelvis en del byggbolag. Noterade bolag föredrogs för att 

data är mer tillgänglig för dessa bolag.     

 

2.4 Kritisk granskaning av metoden. 

 

2.4.1 Reliabilitet  

Det handlar om att man ska kunna lita på sina data. Utskrifterna, siffrorna och annat ska vara 

tydliga och tillförlitliga. Årsredovisningarna bör vara tillförlitliga men de kunde upplevas som 

otydliga i vissa hänseenden. Företagen redovisar lite hur de vill, ibland kan de visa enskilda 

poster för sig och ibland lägger de ihop dem. Det blir svårt för en utomstående att överskåda 

materialet. Detta gör att tillförlitligheten minskar då man inte klart ser var siffran kommer 

ifrån. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
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bearbetning av informationen10. Reliabiliteten är hög i arbetet då vi med noggrannhet har tagit 

siffror som är av betydelse för undersökningen.  

 
2.4.2 Validitet 

För att öka validiteten i vår uppsats har vi valt att använda oss av både hårddata och mjukdata 

som består av årsredovisningar och intervju. Telefonintervjun som genomförs skall 

komplettera informationen vi fått fram ifrån årsredovisningarna. Vi kommer att ta kontakt 

med de företag som vi anser vara intressanta i de avseende då de fått ett extrem värde eller om 

de ingår i den grupp som vi vill titta närmare på. Det räcker inte enbart med att ha reliabel 

information, utan detta ska kompletteras med valid information. Giltigheten är av betydelse då 

man tittar på om teorin och empirin stämmer överens11. Validiteten i ett resultat ökar om man 

ser saker ur flera perspektiv12. 

 

2.4.3 Strukturering och Flexibilitet 

Upplägget av arbetet fick vi strukturera upp på ett sätt som gör det lättare för läsaren. Detta 

hjälper även oss då vi vill se saker tydligare. I den kvalitativa delen kan vi under arbetets gång 

ändra på exempelvis några frågeställningar på intervjun som vi gör. Detta gör man om man 

märker att man har utelämnat en fråga som är av väsentlig betydelse för undersökningen. Man 

ska standardisera upplägget av uppsatsen. Det ska man göra genom att skilja på utvecklingen 

av problemställningen med teorier och den konkreta informationssamlingen13. Strukturen 

kommer att bestämmas utifrån det data som vi ska frambringa ur årsredovisningarna och detta 

kommer att underlätta vår analys.  

                                                 
10 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
sid.163 Studentlitteratur Lund 
11 Sven Hartman (2005) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter ScandBook AB Falun sid.44 
12 Martyn Denscombe (2000) Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna sid.103 Studentlitteratur Lund 
13 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
sid.81 Studentlitteratur Lund 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Användning av tidigare kunskaper (teorier, modeller, utredningar)  

En uppsats har gjorts av Josefin Andersson och Johan Linné på Södertörns högskola 

höstterminen 2005. Uppsatsens titel är Standardisering av redovisning – IFRS/IAS 

konsekvenser för fastighetsbolag i Sverige. De har tagit med relevanta studier och rapporter 

som gjorts inom området.  

 

En forskning som de tar upp i sin uppsats är skriven av Sebastian Botzem (”How to link upp 

different worlds – Transforming German accounting rules and rule-setting procedures 

according to international standardization”) och i den rapporten beskriver han förändringen av 

de tyska redovisningsreglerna under de senaste tjugo åren. Från att ha haft ett kontinentalt 

system, där bankerna ses som de främsta investerarna till ett anglosaxiskt där 

kapitalmarknaden och andra typer av investerare sätts främst. Detta är enligt Botzem ett 

exempel på hur globala regler och regelskapande påverkar de nationella 

sammanställningarna14. 

 

De tar även upp en studie som är gjord av Bo Nordlund och Erik Persson. Deras studie 

(”Accounting for Investment Property at Fair Value According to IAS 40 Fair Value Model”) 

avser att belysa skillnaderna mellan värdering till verkligt värde enligt IAS 40 och de 

redovisningsregler som tidigare tillämpats i Sverige. Det man använde sig av tidigare var 

värdering till historiskt anskaffningsvärde. Studien gjordes för att se vilka effekter värdering 

till verkligt värde skulle få för företags finansiella position vad gäller dess 

investeringstillgångar. Studiens slutsatser visar på att värdering till verkligt värde skulle 

innebära en reducering av de grundläggande redovisningsprinciperna till förmån för en mer 

marknadsmässigt värderad redovisning15. 

                                                 
14 Botzem, Sebastian (2005). How to link up different worlds? – Transforming German 
Accounting rules and rule-setting procedures according to international standardization. Organizing the world, 
Conference held at SCORE, Stockholm, October 13th-15th. 
15 Bo Nordlund och Erik Persson: Accounting for Investment Property at Fair Value According to IAS 40 Fair 
Value Model, Balans (2003) nr: 4, sid.29-32. 
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3.2 Tillgångar  

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) utgör en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd att 

stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Exempel på anläggningstillgångar är 

maskiner, inventarier och byggnader16. Om en tillgång skall ses som en omsättningstillgång så 

ska den uppfylla ett av kraven som står givna i IAS 1. Dessa krav är att tillgången17: 

 

• Förväntas bli såld under eller är avsedd för försäljning eller förbrukning under 

företagets normala verksamhetscykel. 

• Innehas främst för handelsändamål. 

• Förväntas bli realiserad inom tolv månader efter balansdagen. 

• Utgörs av likvidamedel. 

 

Omsättningstillgångarna är alltså en tillgång som förvandlas eller omsätts till andra tillgångar, 

medan anläggningstillgångar skall behållas som de är. 

 

3.3 Redovisningsharmonisering 

Idag försöker man att ha en internationell konvergens inom redovisningsområdet. Detta gör 

man genom att harmonisera olika länders redovisning. Redovisningsharmoniseringen strävar 

man efter genom att införa standarder som företagen ska följa18. IASB är ett organ som skapar 

rekommendationer som man kallar för standards.  

 

Man talar om harmonisering på de facto-nivån som betyder att företagens redovisning i 

praktiken är harmoniserat, och de jure-nivån som innebär att olika länders 

redovisningsreglering är harmoniserad. Det finns tre strategier för harmonisering på de jure-

nivån. De tre är valalternativ, likvärdiga regler och standardisering. Dessa tre går mot en 

harmonisering. De relateras till tre regleringsorgan som är FASB, EU och IASB. FASB 

tillämpar standardisering till att få regler utan valmöjligheter. EU använder sig av likvärdiga 

regler med notupplysningar och IASB ger valmöjlighet på sina standarder men där ett 

alternativ är önskvärt19.  

 

                                                 
16 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) IAS 16:37 sid.282 
17 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) IAS 1:57 sid.181 
18 Nobes Christopher, Parker Robert. (2004) Comparative International accounting sid. 77 FT Prentice Hall 
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3.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper20  

Det finns många kvalitativa egenskaper som behövs för redovisningen och dess användbarhet. 

De fyra viktigaste av dessa är begriplighet, relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet.  

 

3.4.1 Begriplighet 

Rapporterna som lämnas in ska vara begripliga för användarna. Men användaren förutsätts ha 

en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. De ska vara beredda att 

studera informationen med rimlig noggrannhet21.  

 

3.4.2 Relevans 

För att redovisningsinformation ska anses vara av värde för läsaren måste den vara relevant. 

Rapporten måste innehålla den information som läsaren förväntar sig, dvs. information om 

hur företaget mår. Informationen i de finansiella rapporterna är viktig för användarens 

beslutsfattande och måste därför baseras på inträffade, aktuella och framtida händelser. 

Informationen kan vara av två olika slag: bekräftande eller korrigerande. Det korrigerade 

resultatet får numera inte ligga först i årsredovisningen utan först skall det bekräftande 

resultatet finnas. Det är viktigt att det ges information om icke normala och sällan 

återkommande händelser som i stor grad påverkat resultatet. Ett exempel kan vara om 

företaget kan komma att betala en stor summa i skadestånd vilket leder till att resultatet 

kommer att se annorlunda ut. Detta för att läsaren lättare ska kunna göra 

framtidsbedömningar22. 

 

3.4.3 Tillförlitlighet 

För att läsaren ska kunna lita på informationen måste den vara tillförlitlig och inte innehålla 

felaktig information eller vara vinklad på något sätt. Enligt IASB finns det olika egenskaper 

som bör finnas med i informationen för att den ska vara tillförlitlig. En av egenskaperna, 

”korrekt bild” innebär att man i rapporten tittar på validiteten, det vill säga att företaget mäter 

det som man avser att mäta. Exempelvis att varulagret är uppmätt på ett korrekt sätt. 

 

                                                                                                                                                         
19 Kristina Artsberg (2005) Redovisningsteori- policy och praxis sid. 138 Liber Ekonomi 
20 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) Föreställningsram p.24 sid.12 
21 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) Föreställningsram p.25 sid.12 
22 Internationell redovisningssrandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid 12  
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Neutralitet är också viktigt i redovisningsinformationen. Informationen får inte vara vinklad 

och inte väljas ut på så sätt att den påverkar läsaren i en viss riktning. Informationen ska även 

präglas av försiktighet. Med andra ord ska inte tillgångar övervärderas och skulder 

undervärderas. Informationen skall även uppfylla kravet ”innebörd och form” som menar att 

informationen på ett korrekt sätt ska återge de transaktioner i enlighet med den ekonomiska 

innebörden och inte enbart i enlighet med den juridiska innebörden23. Slutligen ska 

redovisningsinformationen vara fullständig. En rapport som inte är fullständig kan innebära 

att den blir vilseledande för läsaren då eventuell viktig information saknas24. 

 

3.4.4 Jämförbarhet 

Jämförelser skall kunna göras dels på samma företag över tiden och dels mellan olika 

företag. Därför måste redovisningsprinciperna användas konsekvent och på ett likformigt 

sätt. Om ändringar av redovisningsprinciper har gjorts skall användaren informeras om 

detta samt vilka effekter ändringarna har medfört. Normgivarna har ett stort ansvar att 

skapa standardiserade regler som skall gälla vid upprättandet av den finansiella rapporten. 

Noterna, där mycket information om vilka redovisningsprinciper som tillämpas har idag fått 

en allt större roll25. 

 

3.5 RR 24  

RR 24 anger hur förvaltningsfastigheter skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen 

skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2003 eller senare. Tidigare 

tillämpning uppmuntras26. En förvaltningsfastighet tas vid förvärvet upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärde. Transaktionskostnader skall inräknas i anskaffningsvärdet27. 

Anskaffningsvärde för en fastighet utgörs av inköpspriset samt kostnader som är direkt 

hänförbara till inköpet28. 

 

3.6 IAS 40 

Denna omarbetade standard ersätter IAS40 Förvaltningsfastigheter (2000) och skall tillämpas 

för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2005 eller senare. Tidigare tillämpning 

                                                 
23 Internationell redovisningssrandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid 14 
24 Internationell redovisningssrandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid.13 
25 Internationell redovisningssrandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid.13 
26 FAR:s samlingsvolym 2005 del 1 RR24:1 sid.1111 
27 FAR:s samlingsvolym 2005 del 1 RR24:17 sid.1114 
28 FAR:s samlingsvolym 2005 del 1 RR24:18 sid.1115 
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uppmuntras29. Efter det första redovisningstillfället skall ett företag som väljer att använda 

anskaffningsvärdemetoden värdera alla sina förvaltningsfastigheter i enlighet med de krav på 

denna metod som återfinns i IAS 1630. Efter det första redovisningstillfället skall ett företag 

som väljer att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde värdera samtliga 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde31. 

 

3.7 Förvaltningsfastigheter  

Förvaltningsfastigfastigheter är mark eller en byggnad – eller del av en byggnad - eller båda, 

som innehas av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtal klassificerats som ett finansiellt 

leasingavtal. Syftet är att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av 

dessa, snarare än för användning i produktion eller tillhandahållandet av varor eller tjänster 

eller för administrativa ändamål, inte heller för försäljning i den löpande verksamheten32. 

 

3.8 Referensram 

 
Figur: 3:1 

 

                                                 
29 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 IAS 40:1 sid.618 
30 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 IAS 40:56 sid.626 
31 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 IAS 40:33 sid.623 
32 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 IAS 40:5 sid.619 
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Redovisningsharmonisering och redovisningens kvalitativa egenskaper utformar de standarder 

som påverkar företagen. Först ut var RR 24 som gick ut på att en förvaltningsfastighet vid 

förvärv skulle tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Denna regel kom 2003 och år 

2005 kom IAS 40. Dessa regler bygger på att harmonisera reglerna mellan länderna för att 

öka förståelsen för redovisningen samt att kunna jämföra olika företag världen över. Man vill 

ha bättre begriplighet över reglerna och hur de påverkar företagen, man vill kunna lita på de 

man får fram från räkenskaperna och värderingsmetodernas. Relevansen i det man 

åstadkommer från dessa redovisningsregler är av stor betydelse i den bemärkelsen att man ska 

kunna lita på den information som finns i exempelvis företagens årsredovisningar. 

 

IAS 40 skiljer sig starkt från RR24 då men enligt denna standard skall redovisa 

förvaltningsfastigheter till marknadsvärdet. Inte nog med att det är svårt att fastställa vad som 

är det faktiska marknadsvärdet ska dessutom alla företag använda sig av denna regel. Dessa 

regler som tillkommit påverkar som tidigare nämnts företag som innehar 

förvaltningsfastigheter. Det som i början kan skapa problem är att man inte uppnår 

harmonisering och kan inte uppfylla redovisningens kvalitativa egenskaper. Företagen 

kommer att ha det svårt att omvärdera pga. att det är svårt att veta vad marknadsvärdet är. Det 

var betydligt enklare förr med anskaffningsvärdet, men det gav ingen rättvis bild av företaget 

och därmed strider det mot redovisningens kvalitativa egenskaper. Än idag har vi inte uppnått 

dessa egenskaper fullt ut men vi är på väg mot dem och en harmonisering. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi de kvantitativa och kvalitativa data som vi samlat in genom 

årsredovisningar och en telefon intervju. Vi redovisar alla företag för sig själva i form av 

tabeller. Sedan kompletterar vi vår empiri med en intervju med börsanalytikern Peter 

Malmqvist. 

 

4.1 Fastighetsbolagen 

Här presenterar vi de siffror som är relevanta för vår undersökning från deras 

årsredovisningar. Vi tar upp justeringar på eget kapital, resultaträkningen och 

balansräkningen.  Mer fakta om fastighetsbolagen finner ni i bilagan. 

 

4.1.1 Brinova  

 

Figur 4.1: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

583,8 
 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt  - 5, 4 
Summa effekter av IFRS - 5, 4 
Eget kapital, enligt IFRS 579,3 
Källa: Brinovas årsredovisning 2005 sid.75 

Figur 4.2: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

59,4 

Förvaltningsfastigheter 
Driftsnetto 25,9 
Realiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS 

-23, 7 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

3,0 

Andelar i Joint ventures -1, 2 
Finansiella kostnader 1,7 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt 0,5 
Periodens resultat, enlig IFRS 65,6 
Källa: Brinovas årsredovisning 2005 sid.76 

Figur 4.3: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastigheter 2004 Justering IFRS 2004 
1 707,1 5,2 1 712,3 
Källa: Brinovas årsredovisning 2005 sid.75 
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4.1.2 Kungsleden 

 
Figur 4.4: Förändring av Eget Kapital, Mkr (2004-01-01) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

2 827,9 
 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

 
954, 5 

Finansiella instrument -265, 3 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv 193,0 
Summa effekter av IFRS 496,2 
Eget kapital, enligt IFRS 3 324,1 
Källa: Kungsledens årsredovisning 2005 sid.43 

 

Figur 4.5: Förändring av resultat, Mkr (2004-01-01) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

928,3 

Förvaltningsfastigheter 
Förvaltningsfastigheter verkligt värde för 
sålda fastigheter 

-117, 2 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

152,0 

Finansiella instrument, orealiserad 
värdeförändring 

106,3 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt 20 
Periodens resultat, enlig IFRS 876,8 
Källa: Kungsledens årsredovisning 2005 sid.43  

 

Figur 4.6: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) (2004-01-01) 

Omsättningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004 
(förvaltningsfastighet) 

12 463 974,7 13 437,7 
Källa: Kungsledens årsredovisning 2005 sid.28, sid.39
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4.1.3 FastPartner AB 

 
Figur 4.7: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

742,8 
 

Effekter av IFRS  
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

207,1 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt  - 58, 0 
Effekt av IAS 39; slopande av 
kapitalandelsmetoden 

5,7 

Summa effekter av IFRS 154,9 
Eget kapital, enligt IFRS 897,6 
Källa: Fastpartners årsredovisning 2005 sid.36 

 
Figur 4.8: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

41,3 

Förvaltningsfastigheter  
Avskrivningar enligt plan  30,3 
Värdeförändringar 82,9 
Finansnetto 4,4 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt – 31,9 
Periodens resultat, enlig IFRS 127,0 
Källa: Fastpartners årsredovisning 2005 sid.36 
 

Figur 4.8: Justeringen i Balansräkningen (Mkr)  

Förvaltningsfastigheter 2004 Justering IFRS 2004  
3 063,7 207,1 3 270,8 
Källa: Fastpartners årsredovisning 2005 sid.36 
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4.1.4 Hufvudstaden 

 
Figur 4.9: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

5208,9 
 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

3 273,9 
 

Återföring avskrivningar 75,2 
Återföring projektutgifter 8,2 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv -426, 4 
Summa effekter av IFRS 2 930,9 
Eget kapital, enligt IFRS 8 139,8 
Källa: Hufvudstadens årsredovisning 2005 sid.69 

 

Figur 4.10: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

664,1 

Förvaltningsfastigheter 
Återföring avskrivningar 104,4 
Återföring projektutgifter 11,4 
Återföring resultat fastighetsförsäljning -264, 1 
Realiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS 

17,9 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

279,5 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt -41.8 
Periodens resultat, enlig IFRS 771,4 
Källa: Hufvudstadens årsredovisning 2005 sid.69 

  

Figur 4.11: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastigheter 2004 Justering IFRS 2004 
15 279,5 279,5 15 000,0 
Källa: Hufvudstadens årsredovisning 2005 sid.64-66 
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4.1.5 Wallenstam 

 
Figur 4.12: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

1 723,5 
 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

 
3 012,6 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv 24,3 
Summa effekter av IFRS 3 036,9 
Eget kapital, enligt IFRS 4 760,4 
Källa: Wallenstams årsredovisning 2005 sid.71  

 

Figur 4.13: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

833,0 

Förvaltningsfastigheter 
Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 
verkligt värde. 

515,1 

Av- och nedskrivningar rörelsefastighet 59,9 
Ränteintäkter -21, 2 
Räntekostnader 1,6 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt -127, 0 
Periodens resultat, enlig IFRS 1 261,5 
Källa: Wallenstam årsredovisning 2005 sid.70 

  

Figur 4.14: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Omsättningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004 
(förvaltningsfastighet) 

9 217 4 144 13 361 
Källa: Wallenstam årsredovisning 2005 sid.70 
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4.1.6 Castellum 

 
Figur 4.15: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer, Mkr 

4 927,0 
 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

 
4 708 

Derivat – verkligt värde -391 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv -1209 
Summa effekter av IFRS 3 108 
Eget kapital, enligt IFRS 8 035,0 
Källa: Castellums årsredovisning 2005 sid. 62 

 

Figur 4.16: Förändring av Resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

586,0 

Förvaltningsfastigheter 
Realiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS 

89,0 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

571,0 

Av- och nedskrivningar fastighet 134,0 
Vinst fastighetsförsäljning -190, 0 
Derivat orealiserade värdeförändringar -146, 0 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt -128, 0 
Periodens resultat, enlig IFRS 916,0 
Källa: Castellums årsredovisning 2005 sid.61 

 

Figur 4.17: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastigheter 2004 Justering IFRS 2004 
20 020,0 571,0 19 449,0 
Källa: Castellums årsredovisning 2005 sid.15 
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4.1.7 Tornet 

 
Figur 4.18: Förändring av Eget Kapital (Mkr) (2004-01-01) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

5 528 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

2 040 
 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt - 579 
Summa effekter av IFRS 1469 
Eget kapital, enligt IFRS 6 997 
Källa: Tornets årsredovisning 2005 sid.21 

 

Figur 4.19: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

1 002 

Förvaltningsfastigheter 
Återföring avskrivningar 186 
Återföring resultat fastighetsförsäljning - 907 
Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 
verkligt värde. 

301 

Av- och nedskrivningar rörelsefastighet 171 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt 70 
Periodens resultat, enlig IFRS 823 
Källa: Tornets årsredovisning 2005 sid.20 

 

 Figur 4.20: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
15 082 1791 16 873 
Källa: Tornets årsredovisning 2005 sid.20 
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4.1.8 Ljungbersgruppen 

 
Figur 4.21: Förändring av Eget Kapital (Mkr) (2004-01-01) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

940 174 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

987 969 (72 % av värdeförändringen av 
förvaltningsfastigheter) 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt  
Summa effekter av IFRS  
Eget kapital, enligt IFRS 1 928 143 
Källa: Ljungbergsgruppen årsredovisning 2005 sid.54 

 

Figur 4.22: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

93 254 

Förvaltningsfastigheter 
Återföring avskrivningar 31 397 
Förvaltningskostnader 6 001 
Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

110 691 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt - 41 465 
Periodens resultat, enlig IFRS 199 878 
Källa: Ljungbergsgruppen årsredovisning 2005 sid.53 

 

 Figur 4.23: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
3 317 821 1 372 179 4 690 000 
Källa: Ljungbergsgruppen årsredovisning 2005 sid.54 
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4.1.9 Fabege AB (Wihlborgs) 

 
Figur 4.24: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

11 120 
 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

 
-10, 0 

Ändrad redovisning av minoritets andel 217,0 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv 3,0 
Summa effekter av IFRS 210 
Eget kapital, enligt IFRS 11 330 
Källa: Fabeges årsredovisning 2004 sid.53 

 

Figur 4.25: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

1 413 

Förvaltningsfastigheter 
Återföring avskrivningar 192 
Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 
verkligt värde. 

 

Realiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS 

- 256 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

23 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt 12 
Periodens resultat, enlig IFRS 1 384 
Källa: Fabeges årsredovisning 2005 sid.63 

 

Figur 4.26: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
36 389 -10 36 379 
Källa: Fabeges årsredovisning 2005 sid.58 
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4.1.10 Capona 

 
Figur 4.27: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

851,8 

Summa effekter av IFRS 256,5 
Eget kapital, enligt IFRS 1 108,3 
Källa: Caponas årsredovisning 2005 sid.77  

 

Figur 4.28: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

319,9 

Förvaltningsfastigheter 
Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 
verkligt värde. 

72,9 

Av- och nedskrivningar rörelsefastighet 41,6 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt -32,1 
Periodens resultat, enlig IFRS 402,3 
Källa: Caponas årsredovisning 2005 sid.78  

 

 Figur 4.29: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
3 696,2 475,4  4 171,6 
Källa: Caponas årsredovisning 2005 sid.78  
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4.1.11 HEBA FASTIGHETS AB 

 
Figur 4.30: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

245,8 

Summa effekter av IFRS 1 496,2 
Eget kapital, enligt IFRS 1 742,0 
Källa: Hebas årsredovisning 2005 sid. 48 

 

Figur 4.31: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

37,7 

Förvaltningsfastigheter 
Fastighetskostnader 2,6 
Återföring avskrivningar 10,3 
Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 
verkligt värde. 

130,9 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt -40, 3 
Periodens resultat, enlig IFRS 141,2 
Källa: Hebas årsredovisning 2005 sid. 48 

  

 Figur 4.32: Justeringen i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
824,4 1 496,2 2 320,6 
Källa: Hebas årsredovisning 2005 sid. 48 
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4.1.12 Klövern 

 
Figur 4.33: Förändring av Eget Kapital (Mkr) 

Eget kapital, enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

1 631 

Effekter av IFRS IB 
Förvaltningsfastigheter 
Redovisning av förvaltningsfasigheter till 
verkligt värde 

 
70,0 

Summa effekter av IFRS 70,0 
Eget kapital, enligt IFRS 1 701 
Källa: Klöverns årsredovisning 2004 sid.66 

 

Figur 4.34: Förändring av resultat (Mkr) 

Periodens resultat enligt tidigare lagar och 
rekommendationer 

193,0 

Förvaltningsfastigheter 
Återföring resultat fastighetsförsäljning -40 
Realiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS 

30 

Orealiserad värdeförändring fastigheter enligt 
IFRS  

30 

Periodens resultat, enlig IFRS 213,0 
Källa: Klöverns årsredovisning 2004 sid.66 

 

Figur 4.35: Justering i Balansräkningen (Mkr) 

Förvaltningsfastighet 2004 Justering IFRS 2004  
4 163,056 30,020 4 193,076 
Källa: Klöverns årsredovisning 2004 sid.42-43 
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4.2 Intervju med Peter Malmqvist 

 

Här nedan presenterar vi intervjun med börsanalytikern Peter Malmqvist. Det är en 

sammanfattning av intervjun. Hela intervjun finns i bilagan.  

 
 
Företagen visar lite olika poster, de tar upp olika poster eller klumpar ihop de, så länge det är 

inom god redovisningssed. Värderingen uträttas efter subjektiva bedömningar. Man lägger in 

egna antaganden som kan skilja sig åt mellan företagen beroende på vilket värde de vill 

redovisa. Vissa redovisar ett mycket högre värde medan andra redovisar ett lägre. Siffrorna 

som företagen redovisar är rätt höga. Han menar att det finns en positiv inställning till att visa 

dessa värdeförändringar i årsredovisningen. Man visar en mer rättvisande bild av företaget.  

 

Räntan har en viktig roll i värderingen. Den tidigare fallande räntan har nu börjat stiga. En 

stigande ränta pressar ner priserna på fastigheter, men pga. den heta fastighetsmarknaden så 

värderas fastigheterna fortfarande högt. Han menar att räntan inte har den effekten som 

egentligen förväntas, dvs. när räntan stiger så ska priset på fastigheter sjunka. Man skulle 

kunna se en verkligare bild av företagens värde om man fick en ordentlig nedgång. På grund 

av detta har man inte kunnat se den verkliga effekten. Det kommer vi att få se länge fram i 

tiden.  

 

I balansräkningen har man ökat fastigheternas värde och då har eget kapital ökat i 

motsvarande mån. Det har givit ett högre eget kapital i alla börsnoterade fastighetsbolag. Han 

menar att största effekten på fastighetsbolagen resultaträkning beror på att de har lagt in olika 

värdeförändringar. Ibland lägger de ihop poster och ibland skiljer de ut dem.   

I många av fastighetsbolagen så utgör mer än halva resultatet i vissa fall upp till 70-80 % av 

resultatet av värdeförändringar, så det är extremt stora konsekvenser.   
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5. Analys 
I följande kapitel  börjar vi med att analysera resultatet från årsredovisningen som vi tidigare 

visat i vår empiri och  fortsätter med att sammanställa och analysera med hjälp av tabeller 

och en statistisk undersökning. Informationen kopplas till uppsatsens syfte samt innehållet i 

den beskrivna teorin.  

 
5.1 Årsredovisningar 

 
5.1.1 Brinova 

Brinova redovisade år 2005 eget kapital till 579,4 Mkr. De visar även hur det skulle vara om 

de följde tidigare regler. Eget kapital skulle då vara högre än nuvarande värde och skulle ligga 

på 583,8 Mkr. Mellanskillnaden är en nedgång på 5,4 Mkr. Företaget redovisar inte i sin 

årsredovisning exakt vilka poster som påverkat eget kapital utan visar enbart den uppskjutna 

skatten på 5,4 Mkr.  

 

Resultatet har också förändrats. De visar förändringarna av IFRS/IAS i resultatet hopslaget 

med Andelar i Joint ventures och finansiella poster. Det som berör förvaltningsfastigheter är 

driftnettot och de realiserade och orealiserade värdeförändringarna. Summan av effekterna av 

reglerna uppgår till 6,2 Mkr. Enligt tidigare regler skulle resultatet ligga på 59,4 Mkr. Efter 

implementeringen är den 65,6 Mkr.     

 

Figur: 5.1  
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Justeringen i balansräkningen har gett ett högre resultat. Det har skett en ökning vid 

implementeringen av IFRS. Resultatet i balansräkningen ökade från 1 707,1 Mkr till 1 712,3 

Mkr. Justeringen var 5,2 Mkr. 
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5.1.2 Kungsleden 

Kungsleden redovisar eget kapital år 2005 till 3 324,1 Mkr. Enligt tidigare regler skulle eget 

kapital ligga på 2 827,9 Mkr. Det innebär att en förändring på 496,2 föreligger. I förändringen 

visar företaget poster som redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, finansiella 

instrument och den uppskjutna skatten.  

 

Resultatet innan justeringen låg på 928,3 Mr och efter implementeringen av IFRS ligger den 

på 876,8 Mkr. Företaget visar vilka poster som har påverkat resultatet och dessa är 

förvaltningsfastigheter verkligt värde för sålda fastigheter, orealiserade värdeförändringar för 

fasigheter, de finansiella instrumentens orealiserade värdeförändring och den uppskjutna 

skatten. De klumpar ihop förändringen av implementeringen av både förvaltningsfastigheter 

och de finansiella instrumenten. 

 

Figur. 5.2 
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Den positiva justeringen efter implementeringen av IFRS har lett till en ökning i 

balansräkningen. Justeringen är 972,7 Mkr och har ökat värdet från 12 463 Mkr till 13 437,7 

Mkr. Kungsleden redovisade fastigheterna som omsättningstillgångar innan 

implementeringen av IAS 40. 
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5.1.3 FastPartner  

Eget kapital redovisas enligt tidigare regler till 742,8 Mkr. Efter implementeringen av IFRS 

redovisas den till 897,6. Företaget klumpar ihop förvaltningsfastigheterna och finansiella 

instrumenten och visar summan av effekterna av implementeringen. De tar upp förändringen i 

posten redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och visar sedan den 

uppskjutna skatten. Därefter tar de upp effekterna av IAS 39; slopande av 

kapitalandelsmetoden. Här tar de inte upp den uppskjutna skatten sist.   

 

Resultatet enligt tidigare regler redovisades som 41,3 Mkr. Efter implementeringen av IFRS 

blev resultatet 127 Mkr. Förändringarna i detta företag gäller avskrivningar enligt plan, 

värdeförändringar, finansnetto och sist uppskjuten skatt. Värdeförändringen är väldigt stor 

och ligger på 82,9 Mkr. 

 

Figur: 5.3 
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Man kan även här se att införandet av IFRS har lett till en positiv ökning i balansräkningen. 

Innan införandet redovisade man förvaltningsfastigheterna till 3 063,7 Mkr. Man fick justera 

förvaltningsfastigheter posten med 207,1 Mkr och resultaten därefter blev 3 270,8.  

 



 36

5.1.4 Hufvudstaden 

Eget kapital enligt tidigare regler redovisades till 5 208,9 Mkr. IAS 40 har påverkat den 

positivt då man justerat förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Det handlar om en justering 

på 3 273,9 Mkr. Man har även gjort återföring av avskrivningar på 75,2 Mkr och 

projektutgifter på 8,2 Mkr. Därefter har man dragit av den uppskjutna skatten. Effekten av 

införandet av IAS 40 på Eget kapital har varit 2 930,9 Mkr och har gett ett värde på eget 

kapital till 8 139,8.  

 

Resultaträkningen däremot har inte fått en lika stor förändring som eget kapital. Innan 

redovisade man resultatet som 664,1 Mkr. Man visar återföringen på avskrivningar, 

projektutgifter och fastighetsförsäljningar. Sedan visar de även realiserade och orealiserade 

värdeförändringar på fastigheter och därefter drar de av den uppskjuta skatten.  

 
Figur: 5.4 
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Något väldigt intressant är att förvaltningsfastigheter posten i balansräkningen får en justering 

neråt vid implementeringen av IAS 40 även om eget kapital och resultaträkningen ökar. Från 

värdet 15 279,5 Mkr justeras den neråt med 279,5 Mkr till 15 000 Mkr. 

 



 37

5.1.5 Wallenstam 

Eget kapital får en rejäl justering efter implementeringen av IAS 40. Enligt tidigare regler 

redovisade man det till 1 723,5 Mkr. Effekterna visar man enbart med redovisningen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde som justeras med 3 012,6 Mkr och sedan lägger till 

den uppskjutna skatten. Eget kapital blir därmed 4 760,4 vid implementeringen av IAS 40.  

 

Resultaträkningen får även den en ökning efter implementeringen. Redovisas innan till 833 

Mkr. Sedan visar de justeringar på värdeförändringen till verkligt värde, av- och 

nedskrivningar av rörelsefastighet, ränteintäkter och räntekostnader och därefter drar av den 

uppskjutna skatten. Resultatet av införandet blir därmed 1 261,5 Mkr.  

 

Figur: 5.5 
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I balansräkningen ser man en ökning i värdet på förvaltningsfastigheter. Innan redovisade 

man förvaltningsfastigheter som omsättningstillgång (varulager). Justeringen är 4 144 Mkr 

och innebär en förändring från 9 217 Mkr till 13 361 Mkr.  
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5.1.6 Castellum 

Castellum visar i sin redovisning för kalenderåret 2005 ett eget kapital på 4 927 Mkr och detta 

representerar företagets eget kapital innan implementeringen av IFRS standarderna. 

Effekterna av införandet av de nya reglerna var 3 108 Mkr för Castellum så eget kapital 

hamnar på 8 035 Mkr. Vad som påverkats positivt av införandet är redovisning av 

förvaltningsfasigheter till verkligt värde med ett belopp på 4 708 Mkr. Sedan har vi två poster 

som påverkats negativt och det är derivat till verkligt värde och uppskjuten skatt hänförlig till 

rörelseförvärv, respektive post påverkats med 391 och 1209 Mkr. 

 

Införandet har även haft sin inverkan på resultaträkningen, innan införandet var den 586 Mkr. 

Summan av effekten är plus post med 330 Mkr. Summan härrör från realiserad 

värdeförändring fastigheter enligt IFRS på 89 Mkr och Orealiserad värdeförändring 

fastigheter enligt IFRS på 571 Mkr. Sedan har företaget ytterligare en pluspost på 134 Mkr 

och dessa kommer ifrån justeringen av posten av- och nedskrivningar av fastighet. Castellum 

har även påverkats negativt, dessa tre poster är vinst fastighetsförsäljning, Derivat 

orealiserade värdeförändringar och den Uppskjutna skatten. Beloppen för respektive post är 

190 mkr, 146 Mkr och 128 Mkr. Castellum hamnar efter alla justeringar på ett resultat som är 

916 Mkr.  

   

Figur: 5.6 
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Balansräkningen har justerats med 571 Mkr, då balansräkningen innan justeringen av effekten 

gjordes var 20 020 Mkr. Ljungberggruppens balansräkning blev 19 449 Mkr efter 

implementeringen av IFRS.  
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5.1.7 Tornet 

Tornet redovisade i sin redovisning för kalenderåret 2005 ett eget kapital på 5 528 Mkr och 

detta representerar företagets eget kapital innan implementeringen av IFRS standarderna. 

Effekterna av införandet av de nya reglerna var 1469 Mkr för Tornet så eget kapital hamnar 

på 6 997 Mkr. Det som har påverkats i Tornets eget kapital är IAS 40 justeringen dvs., 

Redovisning av förvaltningsfasigheter till verkligt värde. Den posten justerades med 2 040 

Mkr. Sedan har tornet även påverkats negativt med 579 Mkr och det härrör från den 

uppskjutna skatten.  

 

Införandet har även haft sin inverkan på resultat räkningen, innan införandet var den 1 002 

Mkr. Summan av effekten är negativ med 179 Mkr. Summan av de positiva posterna härrör 

från en återföring från avskrivningar på 186 Mkr. Förvaltningsfastigheter värdeförändring till 

verkligt värd justerades med 301 Mkr och den sista plus justeringen kommer ifrån av- och 

nedskrivningar rörelsefastighet som justerats med 171 Mkr. Företaget påverkades även 

positivt med 70 Mkr av den så kallade uppskjutna skatten. Den stora negativa posten på 907 

Mkr kommer ifrån återföring resultat fastighetsförsäljning. Tornets resultat efter alla 

justeringar hamnade på 823 Mkr.  

 

Figur: 5.7 
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I balansräkningen ser man en ökning i värdet på förvaltningsfastigheter. Innan redovisade 

man förvaltningsfastigheter till 15 082 Mkr. Justeringen är 1 791 Mkr och innebär en 

förändring av värdet till 16 873 Mkr.  
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5.1.8 Ljungbersgroup 

Enligt Ljungberggruppens årsredovisning har endast en post påverkat deras eget kapital. 

Denna post är redovisning av förvaltningsfasigheter till verkligt värde, vilket menas att det är 

en ren effekt av IAS 40. Eget kapital enligt tidigare lagar och rekommendationer skulle ha 

blivit 940 174 Mkr men med effekten av de nya reglerna blev den 987 969 Mkr. Eget kapital 

efter IFRS justeringen blev 1 928 143 Mkr. 

 

Posterna i resultaträkningen påverkades både positivt och negativt. Enligt tidigare lagar och 

rekommendationer så skulle deras eget kapital redovisas till 93 254 Mkr.  Återföringen av 

tidigare avskrivningar var en plus justering på 31 397 Mkr. Sedan har förvaltningskostnaderna 

också påverkats positivt med 6 001 Mkr. De orealiserade värdeförändringarna för 

fastigheterna enligt IFRS blev en plus post på 110 691 Mkr. Det enda som redovisas till ett 

negativt värde är den uppskjutna skatten som fick en effekt på 41 465 Mkr.  

 

Figur 5.8 

 
 

Balansräkningen har justerats med 1 791 Mkr, då balansräkningen innan justeringen av 

effekten gjordes var 15 082 Mkr. Ljungberggruppens balansräkning blev 16 873 Mkr efter 

implementeringen av IFRS.  
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5.1.9 Fabege AB (Wihlborgs) 

Effekterna på eget kapital var 210 Mkr, denna summa består av redovisningen av 

förvaltningsfasigheter till verkligt värde vilket inne bär IAS 40 som har givit en negativ post 

på 10 Mkr. Sedan är det två poster som har påverkats positivt och dessa är ändrad redovisning 

av minoritets andel och uppskjuten satt. Respektive post justerades med 217 Mkr och 3 Mkr. 

 

Resultaträkningen var enligt tidigare lagar och rekommendationer 1 413 Mkr och fick en 

totaleffekt på minus 29 Mkr. Denna minus post består utav en gigantisk minuspost på 256 

Mkr som kommer ifrån de realiserade värdeförändringarna av fastigheterna enligt IFRS 

bestämmelsen IAS 40. Företaget har redovisat tre plusposter och det är återföringarna med 

192 Mkr, orealiserade värdeförändringar av fastigheter på 23 Mkr och uppskjuten skatt på 12 

Mkr.  

 

Figur: 5.9 
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Balansräkningen har justerats neråt med 10 Mkr, innan var balansräkningen 36 389 Mkr. För 

kalenderåret 2005 hade Fabege redovisat efter justeringen i balansräkningen ett belopp på 36 

379 Mkr 
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5.1.10 Capona 

Företagets eget kapital var innan justeringen 851,8 Mkr, och själva effekterna av 

implementeringen av IFRS var en pluspost på 256,5 Mkr. Capona hade ett eget kapital på 

1 108,3 Mkr efter justeringen.  

 

Resultaträkningen enligt tidigare lagar och rekommendationer var 319,9 Mkr och den totala 

summan av effekter son implementeringen har med fört är 82,4 Mkr. Det som har justerats är 

förvaltningsfastigheter värdeförändring till verkligt värde vilket innebär IAS 40, det fick en 

plus post på 72,9 Mkr. Av- och nedskrivningar av rörelsefastighet justerades med en pluspost 

med 41,6 Mkr. Det som gav en negativ post på 32,1 Mkr var uppskjuten skatt.  
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Balansräkningen har justerats med 475,4 Mkr, då balansräkningen innan justeringen av 

effekten gjordes var 3 696,2. Caponas balansräkning blev 4 171,6 Mkr efter 

implementeringen av IFRS.  
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5.1.11 HEBA FASTIGHETS AB 

Eget kapital har i HEBA FASTIGHETS AB påverkats positivt av införandet av IFRS. Enligt 

tidigare lagar och rekommendationer så hade HEBA FASTIGHETS AB ett eget kapital på 

245,8 Mkr och själva effekten var 1 496,2 Mkr. Företagets eget kapital ökade till 1 742 Mkr 

efter justeringen.  

 

Resultaträkningen för företaget var 37,7 Mkr och den totala summan av effekten som härrör 

från införandet av IFRS var 103,5 Mkr. Dessa effekter kommer ifrån fastighetskostnader som 

var en pluspost med 2.6 Mkr, återföring av avskrivningar med plusposten 10,3 och ytterligare 

en pluspost med 130,9 som kommer ifrån förvaltningsfastigheternas värdeförändring, dvs. 

IAS 40. Företaget fick en minus post på 40,3 som kommer ifrån uppskjuten skatt. 

 

Figur: 5.11 
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HEBA FASTIGHETER AB har fått en total effekt på sin balansräkning med 1 496,2 Mkr. 

Innan justeringen var balansräkningen 824,4 Mkr och efter IFRS justeringen fick företaget en 

balansräknings resultat på 2 320,6 Mkr. 
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5.1.12 Klövern 

Klöver redovisade i sin redovisning för kalenderåret 2005 ett eget kapital på 1 631 Mkr och 

detta representerar företagets eget kapital innan implementeringen av IFRS standarderna. 

Effekterna av införandet av de nya reglerna var 70 Mkr för Klövern så eget kapital hamnar på 

1 701 Mkr.  

 

Införandet har även haft sin inverkan på resultaträkningen, innan införandet var den 193 Mkr. 

Summan av effekten är plus post med 20 Mkr. Summan härrör från en återföring på 40 Mkr 

som redovisas negativt, 30 Mkr från orealiserade värdeförändringar och ytterligare 30 Mkr 

från realiserade värdeförändring. Klövern har efter dessa justeringar ett eget kapital på 213 

Mkr. 

 

Figur: 5.12 
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Justeringar som gjorts i balansräkningen har fört balansräkningen till ett högre resultat. Själva 

effekten av justeringen är 30,020 Mkr. Balansräkningen blev efter justeringen 4 193,076 Mkr 

vilket innebär att balansräkningen var 4 163,056 Mkr innan justeringen.  
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5.2 Sammanställning 

Nedan följer sammanställningar på eget kapital, resultaträkning och balansräkning. De 

redovisas med tabeller och förtydligande text. 

 

5.2 1 Sammanställning av Eget kapital 

Eget kapital 
Företag Innan Efter Justering % 
Brinova 583,8 579,3 - 5,4 -0,92
Kungsleden 2 827,9 3 324,1 496,3 17,55
FastPartner 742,8 897,6 154,9 20,85
Hufvudstaden 5 208,9 8 139,8 2 930,9 56,27
Wallenstam 1 723,5 4 760,4 3 036,9 176,21
Castellum 4 927,0 8 035,0 3 108,0 63,10
Tornet 5 528,0 6 997,0 1 469,0 26,57
Ljungbergsgruppen 940 174,0 1 928 143 987 969,0 105,08
Fabege 11 120,0 11 330,0 210,0 1,89
Capona 851,8 1 108,3 256,5 30,11
HEBA 245,8 1 742,0 1 496,2 608,70
Klövern 1 631 1 701,0 70,0 4,29
 

Effekten på eget kapital varierar väldigt mycket mellan de olika företagen. En del har fått 

marginella skillnader medan andra har påverkats markant. Anledningen till att det kan skilja 

sig så mycket beror dels på företagens omfattning och vad som just påverkat de. När vi 

undersöker hur företagen blivit påverkade kan vi konstatera att en del endast fått effekter på 

en eller få poster. 

 

 I Capona och HEBA fall har de inte angivit i deras redovisningar vad som exakt ligger 

bakom IFRS effekterna. Det skulle vara av största intresse att veta vad som påverkat HEBA 

då vi i tabellen kan tydligt se att de har påverkats mest. Det enda företag som har påverkats 

negativt är Brinova, men själva effekten på Brinovas eget kapital är väldigt liten. De flesta 

företagen har blivit påverkade på samma sätt men i olika omfattningar. De mest påverkade 

posterna är redovisning av förvaltningsfasigheter till verkligt värde (IAS 40) och uppskjuten 

skatt. I balansräkningen har man enligt Peter Malmqvist ökat fastigheternas värde och då har 

eget kapital ökat i motsvarande mån. Det har gett högre eget kapital i alla börsnoterade 

fastighetsbolag.  
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5.2.2 Sammanställning av Resultaträkning 

Resultaträkning 
Företag Innan Efter Justering % 
Brinova 59,4 65.6 6,2 10,44
Kungsleden 928,3 876,8 -51,5 -6,65
FastPartner 41,3 127 85,7 207,51
Hufvudstaden 664,1 771,4 107,3 16,16
Wallenstam 833 1 261,50 428,5 51,44
Castellum 586 916 330 56,31
Tornet 1 002,00 823 -179 -17,86
Ljungbergsgruppen 93 254,00 199 878,00 106 624,00 114,34
Fabege 1 413,00 1 384,00 -29 -2,05
Capona 319,9 402,3 82,4 25,76
HEBA 37,7 141,2 103,5 274,54
Klövern 193 213 20 10,36
 

Även i resultaträkningen har HEBA påverkats mest. Den största effekten kommer ifrån att 

man nu börjar värdera enligt IFRS standarden IAS 40. Vi har tre företag som påverkats 

negativt i deras resultaträkningar efter justeringarna. Dessa företag är Kungsleden, Tornet och 

Fabege. Fabege är den som har fått de största negativa effekterna. Skillnaden i varför 

företagen påverkas så olika är detsamma, dvs. att det tar upp olika poster i sina 

resultaträkningar och att de inte är av samma storlek. 

 

Enligt Peter Malmqvist så har företagen gjort subjektiva antaganden på exempelvis tillväxt 

och avkastningskrav. Av denna anledning har företagen påverkats positivt eller negativt. Han 

menar att största effekten på fastighetsbolagen resultaträkning beror på att de har lagt in olika 

värdeförändringar. Ibland lägger de ihop poster och ibland skiljer de ut dem. I många av 

fastighetsbolagen så utgör mer än halva resultatet i vissa fall upp till 70-80 % av resultatet 

utgörs av värdeförändringar så det är extremt stora konsekvenser.   
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5.2.3 Sammanställning av Balansräkning 

Balansräkning 
Företag Innan Efter Justering % 
Brinova 1 707,1 1 712,3 5,2 0,30
Kungsleden 12 463,0 13 437,7 974,7 7,82
FastPartner 3 063,7 3 270,8 207,1 6,76
Hufvudstaden 15 279,5 15 000,0 279,5 18,29
Wallenstam 9 217,0 13 361,0 4 144,0 44,96
Castellum 20 020,0 19 449,0 571,0 28,52
Tornet 15 082,0 16 873,0 1 791,0 11,88
Ljungbergsgruppen 3 317 821,0 4 690 000,0 1 372 179,0 41,36
Fabege 36 389,0 36 379,0 - 10,0 -0,27
Capona 3 696,2 4 171,6 475,4 12,86
HEBA 824,4 2 320,6 1 496,2 181,49
Klövern 4 163,056 4 193,076 30,02 0,72
 

För att klart se vilka skillnader det finns mellan företagens justeringar ska man titta på den 

procentuella justeringen. Det är posten förvaltningsfastigheter som justerats. Enbart ett företag 

påverkas negativt i balansräkningen och det är Fabege. Den negativa justeringen är dock inte 

så stor. HEBA är det företag som påverkas mest. Värdet på förvaltningsfastigheterna ökar 

nästan till det tredubbla värdet.  

 

Brinova och Klövern är två företag som har påverkats väldigt lite, under en procents justering. 

Ljungbergsgruppen och Wallenstam har båda fått en positiv justering på över 40 procent. 

Kungsleden, Fastpartner, Hufvudstaden, Castellum, Tornet och Capona har fått justeringar 

under 30 procent. Där finns inga markanta skillnader. 
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5.2.4 Sammanställning av balansräkningen i procent 

Procentuell förändring (BR)
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Tabellen illustrerar hur skillnaderna mellan företagen ser ut i balansräkningen. Det mest 

avvikande i tabellen är helt klart företaget HEBA. Alla andra ligger under 50 procent strecket. 

Fabege är det företag som har fått en negativ justering men ligger fortfarande nära 

nollstrecket. 

 

5.3 Vad kan skillnaderna bero på?  

För att kunna hitta några samband tittade vi på fyra olika grunder som bolagens ålder, vart 

fastigheterna finns belägna, vilka typer av fastigheter de sysslar med och vem som har 

värderat fastigheterna. Det man kan konstatera är att nästan alla företag värderar sina 

fastigheter internt och en viss procent av fastigheterna värderas externt som en typ av kontroll.  

 

De tre fastighetsbolag som har fått de högsta effekterna på eget kapital, resultaträkning och 

balansräkning är HEBA, Ljunbergsgruppen och Wallenstam. Det som de tre har gemensamt 

är att de alla är äldre bolag då HEBA är från 195233, Ljungbergsgruppen från 194634  och 

Wallenstam från 194435. Alla tre bolag har koncentrerat sina fastigheter i Stockholm, och de 

alla tre har fokus på bostäder. 

                                                 
33 http://www.hebafast.se/ 061215 
34 http://www.ljungberggruppen.se/Page11.aspx 061215 
35 http://www.wallenstam.se/?id=1522 061215 
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De företag som har fått negativa justeringar eller nästan inga justeringar alls är Brinova, 

Klövern och Fabege. Det enda gemensamma de tre bolagen har, är att de inte koncentrerar sig 

på bostadsfastigheter utan har mix av andra fastighetsformer som kommersiella, publika, 

industri, logistik och projekt. Både Brinova och Klövern är nya fastighetsbolag från år 2002. 

Fabege är från 1924. Brinova och Klövern har deras fastigheter i flera olika städer i Sverige 

medan Fabege har sina i Stockholm. Vi kan konstatera att Fabege är det företag som bryter 

våra antaganden, men fortfarande kan man inte utesluta att hypotesen är helt fel då Fabege har 

eller har haft relationer med både Brinova och Klövern. Kungsleden skulle också kunna passa 

in i denna grupp då den också har väldigt låga skillnader. Den är från 1996, har publika och 

kommersiella fastigheter och finns i tre olika regioner.  

 

HEBA är det företag som vi anser har fått värden utöver det vanliga. Det som skiljer de åt är 

att deras fastigheter är helt externt värderade.  

 

5.3.1 Statistisk hypotesprövning 

Vi tar ett stickprov från vår population. Vi tar tre gamla och tre nya företag och visar vår 

hypotes med hjälp av statistiska metoder. Det vi vill visa är att man får en högre justering på 

balansräkningen då företaget funnits på marknaden en längre period.  

 
Förutsättningar för att kunna lösa uppgiften: 
 
Grupp  Antal Medelvärde     Standardavvikelse      

Gamla företag                    3 = n1            89,24 = X1          79,84 = s1        

Nya Företag                        3 = n2            2,95 = X2            4,26 = s2   

 
 

   

 

 

 

 

 

Medelvärde X = 89,24   Medelvärde Y = 2,95 
 

Nya företag Σy Σy 2

 Brinova 0,3 0,09 

Klövern 0,72 0,52 

Kungsleden 7,82 61,15 

Σ 8,84 61,76 

Gamla företag Σx Σx 2

 HEBA 181,41 32909,59

Ljungbergsgruppen 41,36 1 710,65 

Wallenstam 44,96 2021,40 

Σ 267,73 36641,64
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Standardavvikelse 

Sx = √(Σx2-(Σx)2/nx)/(nx-1) 
Sx = 79,84 
Sy = 4,26 
 

Hypotesprövning: 

         _   _ 
Ho:  X1-X2 = 0  Åldern påverkar inte effekterna i balansräkningen. 
        _   _ 
H1:  X1-X2 > 0   Åldern påverkar effekterna i balansräkningen. 

 

Testfunktionen  

Vi använder oss av testvariabeln T  på grund av att det är ett litet stickprov. 

                   _   _ 
t n-2 =       (X1-X2) – do__     Sp

2
 =  (n1-1)s1

2+(n2-1)s2
2 

             √ Sp²(1/n1 + 1/n2)                    n1+n2-2 
 

t n-2 = 16,29   Sp
2 = 42,05 

 

Vårt testvärde blir alltså 16,29. Det ska vi sedan jämföra med det kritiska värdet. 

Signifikansnivån är på 5 procent. För att få reda på det kritiska värdet tittar i t-

fördelningstabellen36 och får fram att det kritiska värdet 2,132. Detta är en ensidig 

hypotesprövning. 

 
Då 2,132 < 16,29 förkastar vi nollhypotesen och accepterar mothypotesen. Testvärdet ligger 

utanför det kritiska värdet i alla nivåer som finns i tabellen. Slutsatsen blir att åldern påverkar 

effekterna i balansräkningen. Detta kan bero på att förr var fastighetspriset mycket lägre än 

dagens prisnivå samt att värdet på fastigheterna ökar med tiden. Med andra ord så har 

företagen värderat till anskaffningsvärdet och även gjort eventuella avskrivningar. Enligt 

deras beräkningar så minskar fastighetsvärdet men i verkligheten så har det ökat.  

                                                 
36 Körner Svante (2000) Tabeller och formler för statistiska beräkningar sid.16 Studentlitteratur Lund 
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6. Slutsats 
I detta kapitel visar vi de slutsatser vi kommer fram till med undersökningen. Slutsatserna 

drar vi efter vårt syfte. Därefter redogör vi för kritisk granskning av arbetet och förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

 
6.1 Slutsatser 

 

Vilka effekter som uppkommer: 

• Företagen redovisar olika, skiljer ut eller klumpar ihop vissa poster. 

• Eget kapital har ökat hos elva av tolv företag. 

• Resultaträkningen har ökat hos nio av tolv företag. 

• Balansräkningen har ökat hos elva av tolv företag.  

 

Skillnaderna beror på: 

• Företagen tar upp olika poster i sin redovisning. 

• Man gör subjektiva bedömningar och antaganden. 

• Vilken typ av förvaltningsfastighet bolagen innehar. Bostadsfastigheter har i regel gett 

en större effekt av justeringen. 

• Hur länge företagen har funnits på marknaden. Äldre bolag som funnits på 

fastighetsmarknaden har påverkats i större grad.  

• Var bolagen har sina fastigheter dvs. i storstäder eller utanför. De som innehar 

fastigheter i Stockholm är de som har påverkats som mest. 

 
 
6.2 Kritisk granskning 

Den här studien grundar sig till största delen på primärdata som vi samlat in via 

årsredovisningar. Vid empiri delen har vi kommit fram till att det är svårt att läsa ut effekterna 

av implementeringen av IAS 40, då företagen inte redovisar effekterna på samma sätt. Det var 

så vår respondent Peter Malmqvist också sa vid intervjun. Företagen redovisar lite olika då de 

skiljer ut vissa poster och klumpar ihop andra. Tydligheten i redovisningarna är bra men ur ett 

användarperspektiv kan det vara svårt att analysera och jämföra. Under studiens gång har vi 

märkt att företagen inte redovisar på samma sätt. När man kan redovisa på detta sätt och ändå 

hålla sig inom god redovisningssed blir det svårt för utomstående att tolka årsredovisningarna 

på korrekt sätt. Innan vi började ge oss in på årsredovisningarna trodde vi att det skulle vara 
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uppbyggda på samma sätt, men så var det inte. Nackdelar finns med att företagen kan göra på 

detta sätt. Det blir svårt för utomstående att tolka det som skrivits och man litar inte riktigt på 

det som står. Man tänker sig då att företaget redovisar det som ser bäst ut och inte det 

faktiska. Man kan inte förlita sig helt och hållet på vad som står i årsredovisningarna, och 

därför tänkte vi komplettera årsredovisningarna med en intervju.  

 

Vi gjorde en telefon intervju och vi känner att vi har fått ärliga svar då det inte var något 

personligt vi frågade vår respondent. Man menar att vid personlig intervju kan man få ut mer, 

men i vårt fall stämmer inte det. Detta sätt att göra en intervju är väldigt effektiv då 

respondenten hade ont om tid. För att få mer information om varför företag lägger ihop eller 

särar på olika poster kontaktade vi företag som har extremvärden, men vi fick tyvärr ingen 

respons från dem. Vi försökte kontakta de via e-post och telefon men fick aldrig chansen att 

prata med någon.  Detta kan bero på att just nu befinner vi oss i en väldigt hektisk tidsperiod 

då företagen har väldigt att göra. Om man hade mer tid på sig så skulle man kunna försöka 

kontakta företagen efter denna period.   

 
 
6.3 Förslag på fortsatt arbete 

Eftersom standarden är ny så skulle ett förslag på fortsatt arbete vara att ta reda på hur 

företagen värderar sina förvaltningsfastigheter, om det fortsätter att värderas till ett högt värde 

som nu. Beror den höga värderingen av förvaltningsfastigheter på den heta marknaden som 

råder idag?  

 

Ett annat förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara hur revisorerna reagerar då nya regler 

och standarder införs. På vilket sätt påverkar det deras arbete?   
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8. Bilagor 
 

8.1 Fakta om fastighetsbolagen 

 

Brinova 

Brinova är ett transaktionsinriktat fastighetsbolag som köper, förädlar, förvaltar och säljer 

fastigheter. Koncernen har ungefär 80 helägda och tio delägda dotterbolag37.  

Brinova Fastigheter AB bildades i december 2002 genom att Fastighets AB Skånehus, Birsta 

Fastigheter AB och Peabs förvaltningsfastigheter slogs samman till en koncern38.  

 

De har fem olika affärsområden, där fokusen ligger på projekt- och logistikfastigheter. De fem 

affärsområdena är: Logistik, Affärsområden/Kommersiellt, Projekt, Aktieinnehav och 

Obligationer. Logistikområdet som ses som ett förvaltande affärsområde, har Brinova samlat 

en unik kompetens och ett starkt fastighetsinnehav, vilket har gjort företaget till 

marknadsledande på logistikområdet39. Brinova har aktieinnehav i Fabege, Wihlborgs och 

DIÖS.   

 

Från och med 2005 rapporterar Brinova i enlighet med IFRS/IAS. IAS 40 har haft en viss 

betydelse för redovisningen, där man numera redovisar enligt verkligt värde40.  

2003 värderade Brinova sina förvaltningsfastigheter som materiella anläggningstillgångar och 

värderade de enligt RR2441. 

 

Kungsleden 

Kungsleden har historiskt präglats av hög förändringstakt och en hög omsättningshastighet i 

fastighetsportföljen. Som en del av såväl Retriva AB som Securum Ab koncernerna har 

Kungsleden haft uppdrag att avveckla betydande fastighetsbestånd 42. Under åren 1996 till 

1997 hanterade bolaget över 500 fastighetsförsäljningar till externa parter omfattande över 

800 fastigheter till ett sammanlagt värde av ca 4 600 mkr43. 

 

                                                 
37 http://www.brinova.se/start/verksamhet (06-10-23) 
38 http://www.brinova.se/start/verksamhet/historik (06-10-23) 
39 http://www.brinova.se/start/affarsomraden (06-10-23) 
40 Brinova AB Årsredovisning 2005 sid.63 
41 Brinova AB Årsredovisning 2003 sid 43 
42 Kungsleden AB Årsredovisning 2005 sid.4 
43 Kungsleden AB Årsredovisning 2005 sid.4 
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I december 1997 avyttrade den dåvarande huvudägaren, det statliga förvaltningsbolaget Agilia 

Holding Ab, Kungsleden till ett antal institutionella investerare. Affärsidén ändrades till att 

Kungsleden skall äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. 

Till den nya affärsidén kopplades visionen att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens 

att strukturera heterogena bestånd. I samband med ägarförändringen fastlades ambitionen att 

marknadsnotera Kungsleden. 

 

Från och med 1 januari, 2005 tillämpar koncernen de IFRS rekommendationer som godkänts 

av EU- kommissionen. Införandet av de nya standarderna har inne burit ett byte av 

redovisningsprinciper och har haft betydande effekter på resultat – och balansräkningarna. För 

att uppnå jämförbarhet över koncernens utveckling har omräkning skett av samt 

riskbegränsningar och mål44.  

 

Innan värderade Kungsleden sina förvaltningsfastigheter som omsättningstillgångar och 

värderade enligt lägsta värdes princip45. 

 

FastPartner 

FastPartner tillgångar utgörs till cirka 96 procent av fastighetsrörelsen och till resterande del 

av riskkapitalrörelse. Fastighetsbeståndet är indelat i tre regioner: region Stockholm, region 

Gävleborg och region Väst. Kommersiella fastigheter prioriteras före bostäder46.    

 

Övergångsdatumet till IFRS är 1 januari, 2004. För FastPartner innebär det att fastigheterna 

tas in i balansräkningen till verkligt värde och att förändringen i verkliga värdet förs in i 

resultaträkningen som orealiserad värdeförändring47.  

 

FastPartner tillämpar IAS 40 och värderar till verkligt värde. Det görs periodiska värderingar 

för att fastställa marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna48. Koncernens fastigheter är 

redovisade som förvaltningsfastigheter då avsikten med innehavet är att generera 

hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av dessa49.  

 

                                                 
44 Kungsleden AB Årsredovisning 2005 sid.36 
45 Kungsleden AB Årsredovisning 2003 sid.22 
46 FastPartners AB Årsredovisning 2005 sid.6 
47 FastPartners AB Årsredovisning 2005 sid.36 
48 FastPartners AB Årsredovisning 2005 sid.32 
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I årsredovisningen för år 2003 så redovisade FastPartner sina fastigheter som materiella 

anläggningstillgångar och värderar enligt RR2450.  

 

Hufvudstaden 

Hufvudstaden skall i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg erbjuda 

framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva 

marknadsplatser. Fastigheternas redovisade värde uppgick till 16 276,0 mnkr (15 000,0)51. 

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde enligt IAS 40, vilket inte tillåter att 

avskrivningar görs. 

 

Hufvudstaden innehar förvaltningsfastigheter som redovisas enligt IAS 40. 

Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde, till skillnad från redovisning till 

anskaffningsvärde justerat för ackumulerade av- och nedskrivningar samt uppskrivningar 

enligt tidigare redovisningsprinciper.  

 

Effekten av redovisning till verkligt värde per 1 januari, 2004 uppgår efter beaktande av 

skatteeffekter till 3 25052 mnkr och har tillgodogjorts eget kapital per 1 januari, 2004. 

Genomförda investeringar under året har ökat värdet på förvaltningsfastigheterna. 

Värderingen av fastighetsbeståndet per 31 december 2004 jämfört med föregående värdering 

bedöms ej ha givit upphov till någon orealiserad värdeförändring.  

 

Enligt IAS 40 är det inte tillåtet att göra avskrivningar på förvaltningsfastigheter som värderas 

till verkligt värde. Avskrivningar gjorda under 2004 har återförts, vilket har förbättrat 

resultatet med 7553 mnkr efter beaktande av skatteeffekter. I enlighet med IAS 40 får utgifter 

för särskilda projekt, lokalanpassningar och planerat underhåll endast kostnadsföras om de 

uppfyller standardens krav på kostnadsföring. Utgifter som ej uppfyller kraven enligt 

standarden har aktiverats som förvaltningsfastighet. Efter beaktande av skatteeffekter har 

resultatet under 2004 förbättrats med 8 mnkr. Hufvudstaden redovisade i sin årsredovisning 

                                                                                                                                                         
49 FastPartners AB Årsredovisning 2005 sid.34 
50 FastrPartner AB Årsredovisning 2003 sid.38 
51 Hufvudstaden AB Årsredovisning  2005 sid.46 
52 Hufvudstaden AB Årsredovisning  2005 sid.69 
53 Hufvudstaden AB Årsredovisning  2005 sid.69 
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för kalenderåret 2003 fastigheterna som materiella anläggningstillgångar54 och värderingen 

görs enlig RR2455. 

 

Wallenstam 

Wallenstam är en stor aktör inom bostadsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. 

I Stockholm har de fastigheter från 50- 60- och 70-talet i eftertraktade områden. I Göteborg 

finns fastigheterna i centrum som utgörs av äldre ombyggda fastigheter samt 60- och 

70-talshus. I Helsingborg är fastigheterna centralt belägna och ombyggda från 30- och 40-

talet56.  

  

De anser att införandet av IFRS har gett de en positiv effekt då den bättre speglar styrkan i 

fastighetsvärdet57. Efter övergången till redovisning enligt IFRS redovisar Wallenstam 

fastigheterna till verkligt värde. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter redovisas i 

resultaträkningen. Även orealiserade värden påverkar periodens resultat. 

 

Rörelseresultatet förbättrades 2005 med 729,4 Mkr eller 40 procent till 2 547,2 Mkr. Det är 

värdeförändring på förvaltningsfastigheter som står för huvuddelen av förbättringen, 707,7 

Mkr58. 

 

Wallenstam redovisade år 2003 sina förvaltningstillgångar som materiella 

anläggningstillgångar59. Värderingen gjordes i enlighet med RR2460.  

 

Castellum 

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

möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska 

tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. 

 

                                                 
54 Hufvudstaden AB Årsredovisning  2003 sid. 46 
55 Hufvudstaden AB Årsredovisning  2003 sid. 54 
56 Wallenstam AB Årsredovisning 2005 sid.5 
57 Wallenstam AB Årsredovisning 2005 sid.6 
58 Wallenstam AB Årsredovisning 2005 sid.53  
59 Wallenstam AB Årsredovisning 2003 sid. 52 
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Fastighetsbeståndet skall till övervägande del innehålla lokaler för kontor och butiker samt 

lager-, logistik- och industri ytor belägna i attraktiva lägen. Fastigheterna skall vara generella 

och anpassningsbara för olika typer av verksamheter 61. 

 

Castellum följer från och med 2005 de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av 

dessa. De nya redovisningsprinciperna har väsentlig effekt på två områden – 

förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Förvaltningsfastigheterna värderas till 

verkligt värde i balansräkningen med orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Det 

medför att av- och nedskrivningar försvinner och att begreppet vinster från 

fastighetsförsäljningar förändras och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och 

senast officiellt rapporterade verkliga värde, d v s en realiserad värdeförändring62. 

 

Castellum redovisar år 2003 sina förvaltningstillgångar som materiella anläggningstillgångar 

och värderade fastigheterna enligt RR2463. 

 

Tornet 

Tornet har under 2005 genom försäljningsstrategin skapat ett värdefullt fastighetsbestånd 

koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Malmö. Grundprincipen i de nya reglerna är att 

redovisa verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i 

resultaträkningen, istället för som tidigare historiskt anskaffningsvärde i balansräkningen och 

upplysning i not om verkligt värde. De väsentligaste skillnaderna mellan Tornets tidigare 

redovisningsprinciper och redovisning enligt IFRS är värdering av förvaltningsfastigheter 

(IAS 40) till verkligt värde. 

 

Drygt 60 64 procent av fastighetsbeståndet har även värderats av externa värderingsinstitut i 

december och samtliga fastigheter i maj. I Sverige har värderingarna gjorts av DTZ. Den 

externa värderingen ses som en kvalitetskontroll av de interna värderingarna som är gällande 

för fastställande av värdet på koncernens fastigheter. 

 

                                                 
61 Castellum AB Årsredovisning 2005 sid.6 
62 Castellum AB Årsredovisning 2005 sid.61 
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I årsredovisningen för kalenderåret 2003 så klassar Tornet sina fastigheter till 

anläggningstillgångar, värderingen är upprättad efter bestämmelserna i RR2465. 

 

Ljungbergsgruppen 

Ljungberggruppens affärsidé startar i arbetet med att identifiera och förvärva intressanta och 

utvecklingsbara fastigheter i bra lägen. Med utvecklingsbara fastigheter avses byggnader i 

behov av ombyggnad och omstrukturering och fastigheter med byggrätter för framtida 

exploatering 66. 

 

Ljungberggruppens samtliga färdigställda fastigheter, med undantag för en materialgård vars 

redovisade värde uppgår till 0 kr 67, utgör förvaltningsfastigheter. I koncernen redovisas 

förvaltningsfastigheter i enlighet med IAS 40, och har värderats till marknadsvärde. 

Mellanskillnaden mellan de senaste marknadsvärderingarna redovisas i resultaträkningen som 

värdeförändring. 

 

Ljungberg gruppen har i sin årsredovisning för år 2003 sina byggnader under rubriken 

materiella anläggningstillgångar68. Tidigare redovisade man förvaltningsfastigheterna i 

enlighet med RR 2469. 

 

Fabege 

Fabeges verksamhet är inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fabege har 

varit verksam under namnet Wihlborgs Fastigheter fram till 200570. 1998 ägde Fabege som då 

hette Wihlborgs Fastigheter över 800 fastigheter i flera regioner men sedan dess har 

fastighetsportföljen minskat och man har koncentrerat sig på huvudstadsregionen. Vid 

utgången av 2005 omfattade Fabeges fastighetsbestånd 219 fastigheter där 96 % motsvarar 

kommersiella lokaler och 4 % bostäder71.  

 

Från och med 2005 upprättar Fabege i sin koncernredovisning IFRS och övergången har haft 

väsentlig effekt på redovisningen av förvaltningsfastigheter IAS 40. Förvaltningsfastigheter 

                                                 
65 Tornet AB Årsredovisning 2003 sid.42 
66 Ljungberg gruppen AB Årsredovisning 2005 sid.8  
67 Ljungberg gruppen AB Årsredovisning 2005 sid.42 
68 Ljungberg gruppen AB Årsredovisning 2003 sid.31 
69 Ljungberg gruppen AB Årsredovisning 2003 sid.35 
70 Fabege AB Årsredovisning 2005 sid.9 
71 Fabege AB Årsredovisning 2005 sid.16 
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redovisas enligt IAS 40 till verkligt värde i balansräkningen samt med orealiserade 

värdeförändringar i resultaträkningen. Det innebär att av- och nedskrivningar på fastigheter 

försvinner och vinster från fastighetsförsäljningar ersätts av realiserade värdeförändringar72. 

Övergången till IFRS har skett i enlighet med reglerna i IFRS 1 som innebär att 

öppningsbalansen har upprättats per 2004-01-01 och att 2004 har omräknats i enlighet med 

det nya regelverket. 

 

På avstämningen mellan tidigare redovisningsprincip och IFRS har förvaltningsfastigheter 

posten på tillgångssidan i balansräkningen fått en justering från 36 389 (2004) till 36 379 

(2004 IFRS). Det innebär en justering på –10. Detta påverkar i sin tur Eget kapital där –10 

läggs in som omvärdering av förvaltningsfastigheter. I årets resultat händer också en del 

förändringar. Resultatet ökar från 1352 till 1384 och detta beror på justeringar pga. 

avskrivningar på fastigheter och justeringar på värdeförändringar på fastigheter.    

Fabege redovisade sina fastigheter till anläggningstillgångar i sin årsredovisning för 

kalenderåret 200373. Värderingen gjordes i enlighet med RR 2474. 

 

Capona 

Capona äger och förvaltar 21 fastigheter, varav 20 hotellfastigheter med tillsammans 2 387 

hotellrum och en projektfastighet. Det bokförda fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,2 miljarder 

kronor 75. Fastigheterna är belägna i Sverige och Norge. Samtidigt förvaltar Capona 

ytterligare 36 hotellfastigheter belägna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

En av grundpelarna i Caponas affärsidé är att äga hotellfastigheter som är belägna på 

långsiktigt uthålliga marknader i Norden.  

 

Capona har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Förutom att 

samtliga fastigheter årligen värderas internt har koncernen som princip att årligen låta 

externvärdera 20 % av fastigheterna. Samtliga fastigheter är dessutom externt värderade i 

november 2003. Effekten vid övergång från anskaffningsvärdemetoden till verkligt värde har 

givit en positiv effekt på 356,2 MSEK 76som har redovisats i balanserade vinstmedel i 
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öppningsbalansen per den 1 januari 2004. Löpande har man lagt in 119,2 MSEK som 

värdeförändring och vid slutet av år 2004 redovisade man 475,4 som värdeförändring.  

 

Capona redovisade sina förvaltningar som materiella anläggningstillgångar i sin 

årsredovisning för kalenderåret 2003 och värderingen gjordes efter RR2477. 

 

HEBA 

HEBA är ett fastighetsbolag som erbjuder fastigheter företrädesvis i Stockholm. Deras 

verksamhet ska vara fokuserad på boende78. Vid utgången av 2005 hade HEBA totalt 55 

fastigheter. 52 av dessa är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun och Lidingö stad. 

Resterande tre är belägen i Borlänge. HEBAs fastigheter innehåller 3245 bostäder som 

motsvarar 90 % av den totala uthyrningsbara ytan. De har även 238 lokaler. Fastigheterna är 

för det mesta byggda under senare delen av 1940-talet, 1950-talet och tidiga delen av 1960-

talet, men genom ombyggnader håller lägenheterna en modern standard. 27 % av 

lägenheterna är ny eller ombyggda 1985 eller senare79.  

 

Samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. Inom koncernen redovisas 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Förvaltningsfastigheter (byggnader och mark) 

redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. HEBAs fastigheter klassificerar sig enligt IAS 40 och har redovisats till 

verkligt värde. 72 % av skillnaden mellan verkligt värde och tidigare bokfört värde har 

redovisats som eget kapital och 28 % som uppskjuten skatteskuld. 

 

Justeringen från det gamla regelsystemet och det nya IFRS är väldigt dramatiska. 

Förvaltningsfastigheter posten justeras från 824,4 till 2 320,6. Detta innebär en justering med 

1 496,2. Därmed blir det stora justeringar på eget kapital. Som tidigare påpekades så tar de 72 

% av justeringen av förvaltningsfastigheter och lägger det på det tidigare bokförda värdet på 

eget kapital och 28 % läggs till som uppskjuten skatteskuld80.   
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År 2003 klassificerade HEBA sina fastigheter till materiella anläggningstillgångar och 

värderingen av förvaltningsfastigheterna gjordes enligt RR2481.  

 

Klövern 

Vid ingången av 2005 ägde Klövern 148 fastigheter, fördelat på 31 kommuner, till ett värde 

av 4 193 Mkr. Vid årets slut hade Klövern 162 fastigheter fördelat på 21 kommuner och ett 

sammanlagt värde på om 5 968 Mkr82. 

 

Klöverkoncernens finansiella rapportering för 2005 har gjorts i enighet med IFRS. Detta 

innebär att fastigheterna klassificeras som förvaltningsfastigheter och värderas till verkligt 

värde i balansräkningen med orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Tidigare har 

Klöverns fastigheter redovisats som omsättningsfastigheter (varulager)83 till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och verkligt värde.   

 

Fastighetsförsäljningar redovisas i resultaträkningen under rubriken realiserade 

värdeförändringar, som beräknas genom att man tar försäljningspriset minus de senaste 

redovisade verkliga värdet. Tidigare har resultatet av fastighetsförsäljning beräknats genom 

att ta försäljningspriset minus det lägsta av fastigheternas anskaffningsvärde och verkligt 

värde. Klöver redovisade i sin årsredovisning för år 2003 sina fastigheter till 

omsättningstillgångar84. 
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8.2 Intervjun med Peter Malmqvist 

 

Vilka för- och nackdelar ser ni med införandet av IAS 40 för förvaltningsfastigheter?  

 

Fördelarna är att vi får reda på företagets uppfattning om värdet på sina fastigheter och det är 

så att det visar sig oftast stämma bättre med börskurserna och börsvärdet än att låsa 

fastigheternas värde med historisk anskaffningsvärde. 

 

Nackdelarna är att det blir ett mer subjektivt värde än historisk anskaffningskostnad. Att 

värdera innebär att man lägger in olika typer av tillväxtantaganden, avkastningskrav, och om 

man vill kan man inom breda intervall lägga in siffror som gör att värdet blir för högt eller för 

lågt ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

På vilket sätt har förvaltningsfastigheter blivit påverkade vid implementeringen av IAS 

40? 

 

Tror att aktiviteten på fastighetsmarknaden blivit hetare när man fått se siffrorna i 

börsbolagens balansräkningar och resultaträkningar. Siffrorna har varit rätt höga och det har 

överraskat en del, så ur det perspektivet har det höjt aktiviteterna.    

 

Vilka poster har blivit påverkade vid implementeringen av IAS 40? 

  

Största effekten har blivit i resultaträkningen där alla fastighetsbolag har lagt in en rad för 

värdeförändring på fastigheter. En del skiljer också ut realiserad värdeförändring, reavinsten. 

Andra har också klumpat ihop det här inom samma avsnitt med värdeförändring på 

räntederivat. Några lägger ned rörelseresultat vilket är i enlighet med 

redovisningsrekommendationer. En hel del lägger siffran efter resultatraden, resultat efter 

finansiella poster. Det är inte riktigt rätt men det är tydligt redovisat. I eget kapital har vi fått 

en ökning. Den separatredovisas inte utan i och med att den ingår i resultaträkningen så ingår 

den i det egna kapitalet som är en del av periodens resultat.   
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Har ni någon uppfattning om vad företagen tycker om IAS 40? 

 

Tror att fastighetsbolagen är rätt positiva att lyfta in värdeförändringarna. Tror även att 

placerarna är i grunden positiva. Men det får aldrig ersätta information om 

fastighetsföretagen, vinster och kassaflöden i övrigt, det är analytikerns uppgift att försöka ha 

sin egen uppfattning om det värdet på fastigheterna. Detta skaffar man själv genom att göra 

avkastningsvärderingar baserade på resultaträkningen. Det är viktigt att informationen i övrigt 

om risköverskott och liknande i fastigheterna fortsätter att vara i hög nivå.  

 

Har företagen riktigt förstått innebörden av IAS 40 då de tillämpar den? 

 

Nej jag tror att man har förstått innebörden av rekommendationerna men är övertygad om att 

vi kommer att se problem då räntorna kommer att gå upp och avkastningskravet i de här 

kalkylerna i praktiken innebär att man ska skriva ner värden. Nu har vi gått från den omvända 

situationen som har gjort att företagen blivit intresserade att lägga in de här extra 

informationerna i sina resultaträkningar. De verkliga effekterna blir när räntorna stiger och 

fastighets värderingar ska indikera att dessa stigande räntor ger lägre värden. Det har vi inte 

sett ännu.  

 

Har det blivit lättare att jämföra bolagen med den nya regeln? 

 

Ja, i grunden stämmer de här värdena bättre överens med de börsvärde man har kunnat se de 

senaste åren. På sätt och vis har det varit lättare. Samtidigt är det svårare att beskriva hur det 

verkligen går för företaget för att i flera fastighetsbolag utgår värdeförändringarna ungefär 70-

80 % av hela resultatet för en viss period. Osäkerheten i värdeförändringarna är större än 

osäkerheten i de övriga resultaten som kommer via resultaträkningen av hyresintäkter och 

driftkostnader  

 

Ger IAS 40 en mer rättvisande bild av företagen? 

Ja, det tycker jag då jag tittar på balansräkningen. 

 

Vad har IAS 40 gett för effekter i resultaträkningen? 
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Det har gett väldigt stora effekter. I många av fastighetsbolagen så utgör mer än halva 

resultatet i vissa fall upp till 70-80 % av resultatet utgörs av värdeförändringar så det är 

extremt stora konsekvenser. Så stora konsekvenser finns inte i några andra börsnoterade 

företag vid införandet av IFRS.   

 

Vad har IAS 40 gett för effekter i balansräkningen? 

 

Man har ökat fastigheternas värde och då har eget kapital ökat i motsvarande mån. Det har 

gett högre eget kapital i alla börsnoterade fastighetsbolag.  

 

Vad är orsakerna till att resultatet slår positivt eller negativt för företagen? 

 

Hittills har man bara sett plusposter och det är för att det är en stark fastighetsmarknad där 

många aktörer värderar fastigheterna allt högre och det gör man dels för att tidigare har 

räntorna fallit och det har upphört nu men nu värderas fastigheterna ändå upp för att man kan 

peka på att marknadspriserna för liknande fastigheter som man har köpt och sålt i marknaden 

och de markandspriserna har stigit. Trots att räntan stigit som egentligen borde ha pressat ner 

priserna så kan man fortsätta att hitta fram plusvärden just för att man kan peka på 

transaktioner på marknaden. Det är en osäkerhet och vi behöver en ordentlig nedgång innan vi 

får se vad fastigheterna verkligen är värda i det långa loppet.  

 

Vad anser du om tillförlitligheten av IAS 40 då företagen själva värderar 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde?  

 

Tillförlitligheten blir nog vare sig större eller mindre när fastighetsbolagen själva värderar 

jämfört med om man plockar in en extern värderare. De gör båda på samma sätt. Man 

försöker båda att hitta det mest positiva värdet när man värderar fastigheterna. Det behövs en 

riktig lågkonjunktur innan man kan se spannet neråt. Någonstans ligger dessa värderingar.  

 

Tror du om effekten av IAS 40 har slagit ut nu eller tror du att det kommer att slå 

längre fram i framtiden?  

 

Nej, tror att de har funnits med i börskurserna nu.  

 


