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Abstract 
 
Effective January 1, 2005 publicly listed companies were obliged to adopt a new financial 
reporting standard (IFRS/IAS). The objective of IFRS/IAS was to increase transparency and 
comparability in financial reports between companies. The authors have chosen to write about 
IAS 40 where the accounting treatment for investment property and related disclosure 
requirements are regulated. 
 
The purpose of this thesis is to investigate potential effects of valuation of investment 
property at fair market value for real estate companies at times when market price decreases 
and to investigate what an acceptable difference for the valuation could be. 
 
To fulfil this purpose the authors have chosen a qualitative method interviewing accountants, 
property analysts and a credit analyst to obtain a deeper understanding of the problem. Base 
data for the thesis have been collected during meetings, telephone interviews and e-mails. 
Additional data was collected from public available sources such as the internet, relevant 
professional magazines and professional newsletters. The authors have designed a model 
showing how Income and Balance Sheet statements are influenced by changed valuation of 
investment property. Our model is meant to show what consequences changes is property 
valuation may have for real estate companies. 
 
When companies are using a fair market value the outcome will mainly be influenced by 
changed value of the investment property. Exacly how a downturn in the economy will 
impact property companies is impossible to forecast, but the authors have concluded that there 
is an increased risk of higher losses compared to the situation before implementation of IAS 
40. The authors have concluded that there is no defined limit for how much one valuation 
may differ from another. Our respondents have all assessed an acceptable difference to be five 
to ten percent. When a decreased value of a couple percent of investment property may 
eliminate the profitability in a company, the authors have identified a significant risk for 
management teams to advocate an adjusted value of the property to increase profit or to 
decrease losses. 

 



Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2005 blev börsnoterade bolag tvungna att i sin koncernredovisning redovisa 
efter de nya reglerna IFRS/IAS. Syftet med införandet av dessa var att öka jämförbarheten 
mellan bolag världen över.  
 
Författarnas syfte med uppsatsen är att undersöka vilka möjliga effekter värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde kan få för fastighetsbolagen då konjunkturen vänder 
nedåt samt hur stor felmarginal som är godtagbar vid värderingen. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen har författarna valt en kvalitativ metod med intervjuer med 
revisorer, fastighetsvärderare samt en kreditanalytiker för att få en djupare förståelse för 
problemet. Primärdata i denna uppsats har skett genom besöks- och telefonintervjuer samt e-
post. Författarna har även utformat en modell som visar hur resultat- och balansräkning 
påverkas om värdet på förvaltningsfastigheterna sjunker med en viss procent. Syftet med 
modellen är att visa vilka konsekvenser värdeförändringen kan få för bolagen. 
 
När bolagen värderar till verkligt värde så kommer resultatet till stor del styras av 
värdeförändringen av förvaltningsfastigheterna. Hur en konjunkturnedgång kommer att 
drabba bolagen vet ingen idag.  Genom denna studie kan författarna visa att risken ökar för att 
bolagen kommer att göra större förluster än tidigare. Författarna kom fram till att det inte 
finns någon uttalad gräns för hur mycket en värdering får skilja sig från en annan. 
Respondenterna i uppsatsen var dock överens om att en differens mellan fem och tio procent 
var godtagbar. Då en minskning med några procent av värdet på ett fastighetsbestånd ofta 
betyder skillnaden mellan vinst eller förlust för ett bolag så finner författarna risken påtaglig 
att företagsledningen kan justera värdet för att höja resultatet eller täcka förluster. 
 
 
 
 
 
  

 



Förkortningar 
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IFRS   International Financial Reporting Standards 
RR   Redovisningsrådets rekommendation 
SEC  Securities and Exchange Commission 
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SRS  Sveriges RevisorsSamfund 
ÅRL   Årsredovisningslagen 

VD  Verkställande direktör 
 

Definitioner 
 
Anskaffningsvärde ”Anskaffningsvärde är 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” (IAS 40 s 586 p 5) 

 
Förvaltningsfastighet ”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en 

byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som 
innehas (av ägaren, eller av en leasingtagare om 
leasingavtalet kan klassificeras som ett finansiellt 
leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller 
värdestegring eller en kombination av dessa.” (IAS 
40 s 586 p 5) 

 
Rörelsefastigheter ”Rörelsefastigheter är fastigheter som innehavs (av 

ägaren eller av en leasingtagare om leasingavtalet 
klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) för 
produktion och tillhandahållandet av varor eller 
tjänster, lagring eller för administrativa mål.” (IAS 
40 s 586 p 5) 
 

Verkligt värde  ”Det belopp till vilken en tillgång skulle kunna 
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs” (IAS 40 s 586 p 5) 

 
Volatilitet  ”Begreppet används inom börssammanhang och 

betyder rölig och en hög volatilitet innebär hastiga 
samt stora svängningar i kursen” (http://www.avanza.se/) 
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1. Inledning 
I följande avsnitt redogör författarna för uppsatsens problembakgrund, läsaren får här en 
snabb överblick över ämnesområdet. Uppsatsen inleds med en problembakgrund som är 
indelad i två huvudrubriker som senare kopplas samman till en problemformulering, detta 
följs av en problemdiskussion, syfte och en frågeställning.   

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Förändring inom svensk redovisning 

Två traditioner har dominerat redovisningen världen över, den kontinentala civilrättsliga 
traditionen som präglat svensk redovisning samt den anglosaxiska traditionen. Det som är den 
väsentliga skillnaden mellan de båda traditionerna är hur de ansett att god redovisning bör 
vara. Den kontinentala traditionen bygger på att företagets redovisning skall stämma överens 
med de lagar som råder i landet. Den anglosaxiska traditionen förespråkar att företagen skall 
ge en redovisning som ger en rättvisande bild. (Smith 2006 s 67- 69) 
 
Med syfte att harmonisera regler och standarder kring redovisningsrapporter bildades år 1973 
International Accounting Standards Committee (IASC), detta organ ersattes år 2001 av 
International Accounting Standards Board (IASB). Denna organisation är en oberoende, 
privatfinansierad normsättare inom redovisning med säte i London. IASB är en 
sammansättning av fjorton styrelsemedlemmar handplockade för att uppnå bästa möjliga 
kompetens med sin erfarenhet och tekniskt kunnande för att utveckla och ta fram 
internationella redovisningsstandarder (IFRS/IAS) till EU (http://www.iasb.org ). 
  
År 2005 infördes nya redovisningsprinciper för börsnoterade europeiska bolag från 
förordning av Europaparlamentet. Förordningen innebar att samtliga noterade bolag i sin 
koncernredovisning skall tillämpa de nya redovisningsprinciperna International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS) från den 1 januari 
2005. Huvudsyftet med detta var de ville öka jämförbarheten inom redovisningen världen 
över. De icke noterade aktiebolagen har i sin koncernredovisning möjlighet att välja om de 
vill redovisa enligt Redovisningsrådets Rekommendation (RR 24) eller tillämpa enligt IAS 
40. (IFRS/IAS 2007 s 3)  

1.1.2 Fastighetskrisen 

En rad faktorer utlöste fastighetskrisen i början av 1990- talet. En stor del av 
fastighetsbolagen i Sverige var belånade hos olika finansbolag som i sin tur pantsatte 
fastigheterna hos bankerna. Då räntan höjdes kraftigt fick fastighetsbolagen för höga 
räntekostnader på sina lån vilket ledde till att en del av dem sattes i konkurs. Finansbolagen i 
sin tur fick då inte in sina intäkter så även en del av dem föll. Under första delen av 1990-talet 
steg arbetslösheten, en mängd bolag försattes i konkurs, bankerna gjorde enorma förluster, 
bostadsbygget i landet sänktes från 60 600 till 10 500 bostäder per år, vilket innebar en 
minskning med 83 %. (Sandberg et al 2005) 
 
Två huvudfaktorer utpekades som de största orsakerna till krisen. För det första hade 
avregleringen på kreditmarknaden i slutet av 1985 som konsekvens av att Riksbanken tog 
bort lånetaken för bankerna och bostadsinstituten (Sandberg et al 2005). De tre efterföljande 
åren ökade utlåningen hos bankerna med 20 % per år (http://www.ne.su.se/ ed/pdf/26-5-pe.pdf). Den andra 
huvudfaktorn bakom krisen sades vara skatteomläggningen. Den innebar för fastighetsägarna 
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att avdragsrätten för utgiftsräntor sänktes från 50 % till 30 % vilket fick en kraftig effekt då 
räntorna redan var stigande. (Sandberg et al 2005 s 62) 

1.2 Problemdiskussion 
Sedan IAS 40 infördes har de noterade fastighetsbolagen möjlighet att värdera tillgångar till 
verkligt värde (fair value) i koncernredovisningen. Detta är en nyhet inom svensk redovisning 
och anses tillhöra den anglosaxiska traditionen. Bolagen som väljer att redovisa till verkligt 
värde rekommenderas att använda sig av en oberoende extern värderare för att förstärka 
tillförlitligheten. Detta är dock endast en rekommendation vilket ger bolagen valfrihet i 
frågan. (IAS 40 p 32) Diskussioner har uppkommit runt IAS 40 huruvida tillförlitligheten i 
bolagens rapporter/årsredovisningar försämras på grund av regeländringen. 
 
Då företagen redovisar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde enligt IAS 40 redovisas 
den eventuella vinsten eller förlusten som detta innebär över resultaträkningen för den period 
det gäller (IAS 40 p 35). Om detta innebär att bolagen har möjlighet att göra subjektiva 
bedömningar av värdet på förvaltningsfastigheter är risken påtaglig att det blir på bekostnad 
av tillförlitligheten. 
 
Sverige fick under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal uppleva en stor fastighetskris i landet. 
Många bolag gick i konkurs och många andra fick tunga förluster vilket tog flera år att 
återhämta (Sandberg et al 2005). Skulle en konjunkturnedgång möjligtvis orsaka en liknande 
effekt på fastighetsmarknaden då värdet på fastigheterna tidigare värderats upp? Skulle ett 
fastighetsbolag som värderar till verkligt värde få svårare att klara en konjunkturnedgång än 
ett bolag som värderar till anskaffningsvärde? 
 
Förvisso kan det verka självklart att företag ska redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt 
värde, problemet ligger dock i att dessa värderingar kan bli subjektiva. Enligt agentteorin kan 
exempelvis en chef ha motivation att höja resultatet för egen vinning, det är troligt om denne 
har en bonusrelaterad lön som gör att en bonus delas ut vid goda resultat. Detta skulle kunna 
motivera chefen till att höja resultatet vilket skulle kunna vara troligt genom att 
förvaltningsfastigheter ska redovisas över resultaträkningen till verkligt värde. (Artsberg 2003 
s 84) 

1.3 Problemformulering  
 

- Hur kommer fastighetsbolagen påverkas av ett sjunkande marknadsvärde av 
förvaltningsfastigheter då fastighetsbeståndet är värderat enligt IAS 40? 

 
- Vad anses vara en godtagbar felmarginal vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde?  
 
- Vilka möjliga konsekvenser kan subjektivitet i värderingen få för fastighetsbolagen? 

1.4 Syfte 
Författarna vill genom denna studie undersöka hur fastighetsbolagen som värderar sitt 
fastighetsbestånd till verkligt värde påverkas då marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter 
sjunker. Författarna avser även undersöka vad som anses vara en godtagbar felmarginal vid 
värdering och vilka konsekvenser subjektivitet i värderingen kan få för bolagen.  
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1.5 Avgränsning 
Författarna har valt IAS 40 som problemområde, fokus inom detta område ligger i värdering 
till verkligt värde. Inom fastighetsbranschen har vi begränsat oss till de noterade 
fastighetsbolagen som är verksamma i Sverige.  
 
Med konjunkturen har författarna avgränsat sig till att endast undersöka de delar som direkt 
påverkar marknadsvärdet av fastigheter. Detta på grund av att hela konjunkturen skulle bli allt 
för omfattade och komplext att rymmas i denna uppsats. 
 
Författarna har avgränsat sig till att intervjua två revisorer som med kunskap inom IAS 40-
området. Vidare har författarna valt att intervjua en kreditanalytiker samt två experter inom 
fastighetsvärdering. Det blev en begränsning till att enbart intervjua två revisorer då 
författarna utfört kvalitativa intervjuer har tidsaspekten varit en faktor. Enligt författarna har 
dessa intervjuer varit tillräckligt för att uppfylla syftet för uppsatsen. 

1.6 Källhänvisningssystem  
Det är viktigt för en uppsats att ha ett väl fungerade källhänvisningssystem, för denna uppsats 
har författarna valt Harvardmodellen. Författarna anser att det är till uppsatsens fördel om 
källhänvisningen finns direkt i löpande text då det för läsaren blir lättare att följa. 
 
Då denna modell används arbetar författarna med paranteshänvisning istället för att använda 
ett notsystem. Vid användandet av denna modell ska källhänvisningen finnas i direkt 
anslutning till det påstående som görs av författarna (Eriksson et al 2005). Beroende på om 
det är ett generellt påstående som är en sammanfattning räcker det om författarna hänvisar till 
källan samt årtal. Gäller det ett direkt påstående ska även sidhänvisning finnas i parentesen 
(www.harvard/downloads.htm).   

1.7 Disposition:   
Kapitel 1: Inledning 
I detta kapitel presenteras problembakgrunden samt en problemdiskussion som följs av 
problemformuleringen. Därefter presenteras syftet med uppsatsen, som sedan följs av de 
avgränsningar som gjort. 
 
Kapitel 2: Metod 
I metodavsnittet presenteras de metodiska val som gjorts för undersökning samt för 
tillvägagångssättet och hur författarna ser på insamlad information. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör författarna för den väsentliga teori som ligger till grund för uppsatsen. 
Författarna kommer även att presentera ramar och regelverk som styr redovisningen. 
 
Kapitel 4: Empiri 
I följande avsnitt presenterar författarna de intervjuer som utförts samt annan data som 
samlats in för att uppfylla uppsatsens syfte. Författarna kommer att presentera fem 
intervjusammanfattningar samt en modell. Modellen bygger på två fastighetsbolags resultat 
och balansräkningar. 
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Kapitel 5: Analys 
Analysen är uppbyggd av några huvudrubriker som sammanbinder den teoretiska referensram 
och det empiriska material som samlats in för att svara på den problemformulering författarna 
presenterat. 
 
Kapitel 6: Slutsatser 
I resultatet kommer författarna att presentera vad som framkommit i undersökningen genom 
att svara på de forskningsfrågor som uppsatsen är byggd kring. 
 
Kapitel 7: Reflektioner 
I reflektionen kan läsaren få förslag på eventuella förbättringar eller åtgärder vad det gäller 
problemen som belysts. Författarna kommer i reflektionen även ge förslag på fortsatt 
forskning. 
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2. Metod 
I följande avsnitt redogörs tillvägagångssätten för studien. Här presenteras vilken 
undersökningsansats författarna haft för studien. I metodavsnittet redovisas även väsentlig 
litteratur samt olika val som gjorts. Kapitlet inleds med en undersökningsansats, som följs av 
hur datainsamlingen skett, vilket sedan följs hur författarna ser på den information som 
samlats in.  

2.1 Undersökningsansats 
 
2.1.1 Deduktiv forskningsansats 
Till denna studie har en deduktiv forskningsansats valts. Vilket innebär att författarna utgår 
från befintliga teorier för att sedan använda sig av empiri för att verifiera eller falsifiera 
teorierna. (Saunders et al, s 86 ff) 

2.1.2 Kvalitativ- & Kvantitativmetod   

Det finns två huvudtyper av datainsamling inom samhällsvetenskapen, kvalitativ- och 
kvantitativmetod. För denna uppsats har författarna valt en kvalitativ metod för uppsatsen då 
angreppssättet för problemområdet de ämnar undersöka är av tolkande och analytisk karaktär. 
(Andersen 1998 s 32) 
 
Huvudsyftet med kvalitativa studier är att författaren ämnar söka en djupare förståelse för ett 
specifikt problem som uppnås genom olika typer av datainsamlingsmetoder. Då författaren 
använder sig av kvalitativa metoder byggs inte studien i förstahand på statistik. Då en 
kvalitativ studie utförs är det viktigare att förstå ett problem än att förklara det. (Andersen 
1998 s 31) 

2.1.3 Explorativ undersökning  

I en explorativ studie söker forskaren efter att finna och belysa mer eller mindre kända 
problem inom ett forskningsområde. Vid utförandet av en sådan studie har författarna inte 
någon större kännedom inom det område som avses studeras. Vid lyckade explorativa 
undersökningar åstadkommer forskaren att finna intressanta aspekter på ett problem som 
sedan kan bli forum för diskussion, det kan med andra ord likna en förstudie. När en forskare 
utför en sådan studie avses det att söka efter generella problem inom ett problemområde. 
Forskaren behöver nödvändigtvis inte ha för avsikt att identifiera de viktigaste problemen i ett 
företag. Avsikten kan istället vara att belysa ett specifikt problemområde för att senare gå ner 
på djupet. (Andersen 1998 s. 18)  
 

2.1.4 Deskriptivt syfte 

Denna del av forskningen syftar till att beskriva ett problemområde. Avsikter med ett 
deskriptivt syfte är att forskaren avser beskriva en viss företeelse i samhället. Forskaren kan 
beskriva något som pågår just nu, hur olika fenomen förhåller sig till varandra eller vilka 
konsekvenser dessa fenomen får i samhället. Detta syfte skiljer sig från ett förklarande och 
förstående syfte där forskaren söker olika orsakssamband. Om forskaren söker förklaring och 
förståelse innebär det att denne försöker finna mening och syfte till en företeelse. (Andersen 
1998 s 18- ff) 
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2.1.5 Val av undersökningsmetod 

Denna studie är av kvalitativ karaktär. Att en kvalitativ studie valts är för att författarna anser 
att söka en djupare kunskap på området. I uppsatsen har författarna valt en kombination 
mellan en explorativ och deskriptiv undersökning. Uppsatsen anses vara av explorativ 
karaktär då författarna inte har stor kunskap inom området sedan tidigare. För att sedan finna 
intressanta aspekter på ett problem som författarna går på djupet på. Studien är av deskriptiv 
karaktär då författarna avser söka förklaring på företeelser i samhället. Denna studieform 
menar författarna fungera väl med vad som avses undersökas.  
 

2.2 Datainsamling  

2.2.1 Primärdata & Sekundärdata 

Primärdata innebär att författarna själva samlar in rådata till studien. Sekundärdata samlas in 
genom att andra forskare eller liknande har samlat in material och framställt detta. (Andersen 
1998 s 150 ff) 
 
Då författarna delvis avser att undersöka möjliga effekter en konjunkturnedgång kan få på ett 
bolag som värderat till verkligt värde ännu inte inträffat har litteratur kring just detta varit 
svårt att finna. Med denna anledning har författarna delvis förlitat sig på internet. För att efter 
avhandlingar inom ämnet har universitetsbibliotekets databas använts, författarna har sökt i 
”Google Scholar”, då denna databas i huvudsak söker efter vetenskaplig information.  Sökord 
författarna använt sig av är IAS, fastighetskrisen, IT-bubblan, IASB, förvaltningsfastigheter, 
värdering av fastigheter samt verkligt värde.  
 
Uppsatsen bygger till stor del på lagtexter från FAR SRS samt IFRS/IAS och då framförallt 
IAS 40. Redovisningsprinciper samt redovisningens kvalitativa egenskaper har en stor 
betydelse för författarnas undersökning. Därför behandlas dessa med en relativt stor 
omfattning i den teoretiska referensramen för att beskriva de normer som funnits i svensk 
redovisning.  

2.2.2 Insamling  

Det finns i huvudsak två insamlingsmetoder för primärdata, enkät eller intervju. Enkäter är 
ofta mindre kostsamma att utföra än intervjuer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 s 84) 
Författarna skiljer mellan två typer av personliga intervjuer, vilka är besöksintervju och 
telefonintervju. Den tredje formen av intervjuteknik är postenkät, nedan följer en uppställning 
av för- och nackdelar av dessa (Eriksson et al 2001 s 84-86). 
 
 
Besöksintervju Telefonintervju Postenkät 
+ Snabbt genomförandet 
+Kontrollerad intervjusituationen 
+Möjlighet att ställa mer komplexa 
frågor om intervjufrågorna skickats 
ut tidigare. 
+Förtroendeskapand mellan 
intervjuare och den som blir 
intervjuad 
- Svårt att få intervjutid. 
- Att det inte finns någon anonymitet 
i situationen kan påverka svaren. 
- Resor kan vara kostsamma. 

+Snabbt genomförande. 
+Inge dyra resor. 
+Uppföljning är möjlig. 
- Svårt att ställa alltför komplexa 
frågor. 
- Går ej att visa exempel. 
 

+Ingen intervjuareffekt. 
+Låg kostand 
+Möjlighet att visa eventuella bilder. 
- Svårt med uppföljning av frågorna. 
- Risk att ej få svar. 



7 

2.2.3 Urval 

Då författarna valt en kvalitativ ansats för uppsatsen är inte tillvägagångssättet för urvalet av 
samma betydelse som i en kvantitativ studie där forskaren är ute efter en statistisk 
generalisering. Detta innebär inte att urvalet av respondenter har en stor betydelse även inom 
denna forskningsansats. Det är viktigt att rätt personer intervjuas och övriga val för 
problemområdet har hög relevans för studiens syfte. I den kvalitativa studien är det tillåtet att 
göra valet sytematiskt efter vissa kriterier som författarna själva sätter upp. Det är dock viktigt 
att väl motivera varför olika val gjorts. Valen som gjorts kan i sin tur vara strategiskt eller 
teoretiskt definierade. Detta innebär att författarna kan behandla de mest extrema fall i 
undersökningen för att visa på olika fenomen inom problemområdet. (Holme et al 1997 s 101) 
 
Vad det gäller urvalet för den kvalitativa ansatsen är det viktigt att författarna gör sådana val 
av respondenter att de anses vara de mest lämpliga för att uppfylla studiens syfte. Vilket 
innebär att det är viktigt att författarna intervjuar de personer som har stor kunskap inom det 
problemområde som avses undersökas. (Holme et al 1997 s 104)  

2.2.4 Kvalitativa intervjuer  

Inom den kvalitativa forskningen urskiljs två typer av intervjuer, informant- samt respondent 
intervju. Den sistnämnde hålls med en person som är verksam och kunnig inom det problem 
område som studeras. En informant intervju hålls med en person som har kunskap inom det 
område som studeras men som inte direkt är verksam på just det området. (Holme et al 1997 s 
104) 

2.2.5 Semistrukturerade intervjuer 

Vid utförandet av semistrukturerade intervjuer har forskaren ofta förberett frågor som avses 
söka svar på. De frågor som förbereds till en respondent behöver inte vara densamma som vid 
nästa intervjutillfälle med en annan respondent. Ordningsföljden på frågorna kan förändras 
allteftersom intervjun fortgår, respondenten får genom denna typ av intervjuform stort 
utrymma att prata fritt kring frågorna. Vid intervjuer av detta slag kan det vara lämpligt att 
använda sig av ljudinspelare för att sedan lyssna igenom och anteckna. Semistrukturerade 
intervjuer används ofta vid kvalitativa studier. (Saunders, Lewis & Thornhill 2007 312 ff) 
 
Vid användandet av semistrukturerade intervjuer förutsätts författarna besitta viss förkunskap 
inom forskningsområdet. Även om författarna har en viss kunskap inom forskningsområdet är 
det viktigt att författarna är mottaglig för ny kunskap samt nya aspekter på problemet. 
(Andersen 1998 162) 

2.2.6 Urval av respondenter samt intervjumetod 

Då författarna använt sig av en kvalitativ metod för att på bästa sätt uppfylla syftet för 
uppsatsen har fem intervjuer gjorts. Dessa intervjuer har varierats vad det gäller intervjuform 
och frågor. Samtliga intervjuer har varit av kvalitativ karaktär, två av dessa har dock mer på 
ner på djupet än de övriga. Dessa respondenter är två auktoriserade revisorer (Inger Carlsson 
& Gunilla Andersson) som har en stor kunskap inom IFRS/IAS vidare IAS 40. Detta gör att 
författarna ser dessa intervjuer som respondents intervjuer. Intervjuer med de två revisorerna 
utfördes i form av semistrukturerade besöksintervjuer.  
 
Revisorerna författarna haft kontakt arbetar i Örebro. I dessa fall har besöksintervjuer valts 
som metod. För att få möjligheten att ställa mer komplicerade frågor vid intervjutillfället 
skickade författarna intervjufrågorna en vecka innan via e-post, vilket även gav 
respondenterna möjlighet att förbereda sig innan intervjun. Genom detta anser författarna att 
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det skulle vara möjligt att få ut mer relevant information från intervjutillfället än om 
respondenterna var helt oförberedda.  
 
 
Författarna har även intervjuat Per-Erik Waller som arbetar med fastighetsvärdering och bär 
på stor kunskap inom IAS 40 vilket gör att de ser att denna informationskälla stärker 
trovärdigheten i uppsatsen. Ännu en intervju utfördes med en fastighetsvärderare (Per 
Wieslander), i detta fall en anställd på ett fastighetskonsultbolag. Författarna har även 
intervjuat en aktiemäklare (Jonas Olavi) som har kunskap inom området för värderingens 
påverkan på bolagens resultat, dock är denne inte direkt verksam inom IAS 40, därför anses 
denna intervju vara av informant karaktär. De sistnämnda intervjuerna har gjorts via mejl och 
telefon. Författarna har först mejlat dessa respondenter för att sedan komplettera med en 
telefon intervju.  
 
För denna uppsats har samtliga tre intervjumetoder utförts. Anledning till att besöksintervjuer 
inte gjorts för samtliga intervjuer är dels en kostnadsfråga samt att det fanns tidsbrist för 
respondenterna. 
 
Vad gäller postenkätintervjun är den inte utförd på ett standardiserat sätt som är vanligt för 
denna intervjumetod. Författarna har använt sig av ett frågeformulär som komplettering till 
telefonintervjuerna. Tre av de intervjuade har sitt hemsäte i andra orter än Örebro och därför 
har telefonintervjuer och frågeformulär via e-post använts, tills stor del på grund av tids- och 
kostnadsaspekten.  
 

2.2.7 Trovärdighet 

De revisorer som intervjuats för studien besitter stor kunskap inom IFRS/IAS. Båda är 
verksamma auktoriserade revisorer inom den förvaltande fastighetsbranschen och anses därför 
ge hög trovärdighet för uppsatsen. Dessa är verksamma i Örebro vilket kan ses som en 
nackdel då det inte finns börsnoterade förvaltande fastighetsbolag. Författarna anser dock att 
det var till fördel för uppsatsen med anledning av tillgängligheten och möjlighet till personliga 
möten. Waller är expert inom fastighetsvärdering och anses ge ökad trovärdighet för 
uppsatsen. Waller arbetar med börsnoterade bolag och kan därför bidra med viktigt kunskap 
på det område författarna avser undersöka. Ytterligare två intervjuer har gjorts, dels med en 
fastighetsvärderare (Per Wieslander) med kunskap inom IAS 40 och dels med en 
aktieanalytiker (Jonas Olavi) med kunskap inom fastighetsbranschen. Wieslander tillför 
baskunskap för studien och är därför viktig för trovärdigheten. Olavi är inte direkt verksam 
inom IAS 40, men då han är verksam inom fastighetsbranschen kan han tillföra viktig 
kunskap om hur värdering till verkligt värde kan påverka bolagen. 
 
Författarna har valt att intervjua personer verksamma inom olika områden på 
fastighetsbranschen då det möjligen kan lyfta fram intressanta aspekter inom problemområdet.  
 

2.2.8 Validitet 

Validitetsbegreppet syftar till att rätt saker mäts, det är av stor vikt att hela tiden ställa sig 
frågan ifall författaren mäter det han/hon avser att mäta. Validiteten för resultatet är viktigt att 
författaren inte låter oväsentliga aspekter påverka detta.  (Wallén 1996 s 63) 
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Hög validitet skapas genom att lyckas mäta vad författaren avser att mäta. Validiteten i en 
uppsats kan försvagas genom att undersökningen utförs vid en dålig tidpunkt.  Ett annat hot 
mot validiteten är att de respondenter som författarna avser att intervjua inte ställer upp på 
intervjuer. (Saunders et al 2007 s 150) 

2.2.9 Reliabilitet  

Reliabiliteten mäter tillförlitlighet för de mätinstrument som används för uppsatsen. För att 
säkerställa reliabiliteten kan exempelvis en annan forskare göra om undersökningen. Visar det 
sig bli ungefär lika resultat stärks reliabiliteten för uppsatsen. Reliabiliteten stärks även om 
forskarna lyckas hålla sig objektiva och inte påverka resultatet i någon mening och även om 
tillvägagångssättet redogörs tydligt. (Saunders et al 2007 s 149)  
 
Vid insamlade av rådata såsom utförandet av intervjuer kan ett hot mot reliabiliteten vara att 
respondenten svarar i enlighet med företagets ledning. Det finns risk att anställda i vissa 
företag kan känna press från företagsledningen och möjligen känna oro för deras ställning 
inom bolaget möjligen kan hotas om de inte svarar i enlighet med vad chefen anser. (Saunders 
et al 2007 s 149)  
 
För att eliminera hot mot reliabiliteten ur denna synpunkt är det viktigt att försäkra 
respondenten att möjlighet till att vara helt anonym finns. Respondenten kan också påverkas 
av den som utför intervjun det vill säga att respondenten ger de svar som denne tror önskas. 
Det finns även en risk att undersökningen utförs vid ett sämre tillfälle och att det kan påverka 
utfallet av studien. (Saunders et al 2007 s 149 ff) 

2.3 Källkritik 
Syftet med källkritik är att rensa bort den mindre bra informationen som samlats in. Det är 
även ett verktyg för att mäta hur hög trovärdighet de källor som använts för undersökning har. 
Genom att vara källkritisk ska författaren mäta materialets validitet, det vill säga mäta vad 
som avses för att uppnå hög validitet. Att vara källkritisk innebär även att författarna ska sålla 
bort sådant som inte är relevant för frågeställningen. Det handlar också att försäkra sig om att 
studien får så hög reliabilitet som möjligt vilket innebär att det insamlade materialet så långt 
som möjligt ska vara fritt från systematiska fel. För att bedöma materialet och dess källor 
finns fyra bedömningsgrunder för författaren att använda som verktyg. Dessa grunder 
redogörs nedan. (Eriksson et al 2001 s 150)  

2.3.1 Samtidskravet 

Samtidskravet används som ett kriterium för en studie för att det material som samlas in inte 
ska vara föråldrat. Tidrelevansen är viktigt i en uppsats eftersom ju längre tid tillbaka en teori 
skrivits eller ju mer tid som passerat sedan en intervju utfördes desto osäkrare tenderar källan 
att bli. (Eriksson et al 2001)  
 
Författarna anser att samtidskravet uppfylls på ett tillfredställande vis. Den lagtext som 
används har varit från detta år vilket innebär att risken för att stora förändringar skett inom 
valt forskningsområde minskar. De redovisningsteorier som använts har varit av något äldre 
karaktär, men anses än dock vara relevanta för att uppfylla syftet för uppsatsen.  

2.3.2 Tendeskritik 

Tendenskritiken används för att författarna ska hålla sig kritiska till de källor som används för 
en uppsats. Det är viktigt att författarna undersöker vilka källor som går att lita på i den 
mening att uppgiftslämnar kan ha egna syften vilket påverkar de uppgifter denne lämnar. 
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Även om forskaren vet att respondenten eller källan har egna motiv vilket leder till svaren blir 
på ett visst sätt, innebär det inte att dessa källor ska uteslutas från undersökningen. Det är fullt 
möjligt att använda sig av olika källor med skilda åsikter och motiv och ställa dessa mot 
varandra, för att landa någonstans i mitten. (Eriksson et al 2001)  
 
Författarna anser att det möjligen kan finnas risk att respondenterna lämnar uppgifter för att 
de själva har något att vinna eller förlora på detta, denna risk anses dock som liten. En sådan 
risk kan vara att något börsnoterat fastighetsbolag är uppdragsgivare åt någon av 
respondenterna, det är en faktor som skulle kunna påverka respondenternas svar.  Dock har 
inte någon sådan risk kunnat urskiljas. 

2.3.3 Beroendekritik 

Beroendetekniken innebär att författaren måste försäkra sig om att källorna som används inte 
är beroende av varandra och därför lämnar samma uppgifter. (Eriksson et al 2001)  
 
Då författarna använt sig av respondenter verksamma i flera olika företag anser de att det 
finns ett svagt beroende respondenterna emellan. Endast två av de fem respondenterna är 
verksamma inom samma bolag. Författarna upplever dock inte att detta kan ha påverka deras 
svar i någon mening, då ingen är i en beroende ställning till den andra. Möjligheten att 
fastighetsbolagen som författarna behandlar i uppsatsen är kunder på hos de respondenter som 
valts för uppsatsen. 

2.3.4 Äkthet 

Det är viktigt för författarna i en studie att undersöka om informationen man söker är äkta. Är 
källorna som författarna använder av tillförlitlig karaktär, det är viktigt att man hela tiden 
undersöker var informationen kommer från och vem som är ansvarig. (Eriksson et al 2001)  
 
Författarna har inte haft någon betydande del av Internetkällor för uppsatsen. De Internet 
källor som använts anses vara tillförlitliga då det är kända sidor med kända organisationer 
bakom. Även litteraturen som använts anses uppfylla äkthetskravet mycket väl, då personer 
och organisationer bakom dessa är välkända. 
 
 

2.4 En modell 
Författarna har studerat samtliga börsnoterade fastighetsbolags årsredovisningar för 2006 för 
att ta reda på hur de hade värderat sina fastighetsbestånd, först vilka som redovisat till verkligt 
värde och av dessa hur värderingen till det vekliga värdet skett. Det som författarna kom fram 
till var att samtliga undersökta bolag värderat sitt fastighetsbestånd till verkligt värde. 
Författarna fann att strax över hälften av bolagen hade valt att internvärdera samtliga 
förvaltningsfastigheter i beståndet och resterande bolag hade valt att helt eller delvis använda 
en extern oberoende värderare. Av de bolag som författarna studerat valdes två stycken att 
användas till en modell. Författarna ville använda sig av bolag som skilde sig emellan vad 
gäller soliditet. Därför valdes ett bolag med relativt hög soliditet och ett med lite sämre. 
 
För att ta reda på vilka effekter en förändring av värdet på fastighetsbeståndet 
förvaltningsfastigheter har författarna skapat en modell (se bilaga 1). Modellen skulle 
troligtvis inte visa hela sanningen vid olika värderingar då bolagen antagligen gjort andra 
beslut om de hade anat att värdet skulle sjunka. Modellen är med andra ord en förenkling av 
verkligheten för att på ett enkelt sätt illustrera vad effekterna blir på resultat- och 
balansräkning samt soliditet för två utvalda noterade fastighetsbolag när man ändrar värdet på 
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förvaltningsfastigheterna. Författarna valde att ta med soliditeten i modellen då den visar hur 
bolagets eget kapital är i förhållande till bolagets totala tillgångar. Soliditeten anser 
författarna vara särskilt intressant att undersöka då fastighetskrisen vid slutet av 1980-talet 
uppstod till viss del för att fastighetsbolagen var för mycket skuldsatta, det vill säga att 
soliditeten var för låg. Författarna ville använda sig av ett bolag med relativt bra soliditet och 
ett med lite sämre soliditet för att undersöka om det blir någon skillnad för de båda. 
 
Författarna valde i modellen att ta med Ljungberggruppen AB och Fastighets AB Balder, där 
den förstnämnde hade i 2006 årsredovisning en soliditet på 43,3 % och den andra en soliditet 
på 20,6 %. 
 
Modellen visar vad effekterna kan bli vid olika värderingar av förvaltningsfastigheterna i 
respektive bolag. Detta är förkortade versioner av respektive resultat- och balansräkning, där 
endast poster med relevans specificeras. Som exempel redovisas skulder enbart under en post 
då inget i modellen påverkar skulderna. Författarna har valt att visa hur det ser ut givet efter 4 
olika scenarion:  
 
1 – vid 0% värdeökning/minskning  
2 – vid 5% procent värdeminskning  
3 – vid 10% procent värdeminskning  
4 – vid 15% värdeminskning 
 
I första spalten visas de verkliga siffrorna från respektive bolags årsredovisning. Efter den 
kommer en spalt som visar hur det hade sett ut om företaget inte redovisat någon 
värdeförändring alls, det vill säga oförändrat från tidigare år. Sedan följer tre spalter där det 
visar hur det sett ut vid minskning av värdet med fem procent, tio procent och 15 %. 

2.4.1 LjungbergGruppen AB och Fastighets AB Balder 

Både LjungbergGruppen AB och Fastighets AB Balder har redovisat ett positivt resultat och 
en ökning av värdet på förvaltningsfastigheterna. Ljungberggruppen hade vid 2006 
årsredovisning en hög soliditet på 43,3%. Alltså har bolaget goda förutsättningar att klara 
förluster eller konjunkturnedgångar. Fastighets AB Balder visade i 2006 årsredovisning en 
soliditet på 20,6 %.  
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3. Teoretisk referensram  
I följande kapitel redogör författarna för de regelverk som styr redovisningen. Inledningsvis 
redogörs de svenska normbildarna, vilket följs av de internationella aktörerna. Vidare 
redovisas de viktigaste principer inom redovisningen samt hur redovisningen i Sverige sett ur 
ett historiskt perspektiv samt nya influenser från internationella traditioner. Slutligen 
redogörs de standarder och regler som gäller för problemområdet för uppsatsen, det vill säga 
IAS 40 gällande redovisning till verkligt värde för förvaltningsfastigheter.  

3.1 Två redovisningstraditioner  
Inom redovisningen kan huvudsakligen två traditioner urskiljas, den kontinentala civilrättsliga 
traditionen samt den anglosaxiska traditionen. Sverige har sedan länge omfattas av den 
kontinentala traditionen med ett antal andra västeuropeiska länder. England, USA, Holland 
och Irland har redovisat enligt den anglosaxiska traditionen. Vad som skiljer dessa två 
traditioner åt är vilka civilrättsliga traditioner länderna har haft som grund. Den kontinentala 
traditionen bygger på nedskrivna lagar sedan Napoleons tid. Den anglosaxiska traditionen har 
sitt ursprung från det medeltida England och bygger på att redovisningen ska vara ”true and 
fair” snarare än att bygga på nedskrivna lagar. (Smith 2006 s 67- 69) 
 
Den främsta anledningen till att två skilda traditioner skapats beror på vilken form av ägande 
företagen haft i de olika länderna. Vad gäller den kontinentala traditionen har banker, staten 
samt familjeintressen haft ett stort inflytande för hur redovisningen sett ut. Inom den 
anglosaxiska traditionen har företagen i stor utsträckning varit börsnoterade, vilket innebär att 
ägarförhållanden har varit mer utspridda vilket innebär att aktieägarna har ett stort inflytande 
över bolagen. Aktieägarna har inte heller rätt till intern information de måste förlita sig på den 
externa informationen. (Smith 2006 s 67- 69) 
 
Den anglosaxiska och den kontinentala traditionen har haft väsentliga skillnader för vad som 
anses vara god redovisning. Den anglosaxiska sidan förespråkar att företagen ska redovisa 
”true and fair”, vilket innebär att företagen ska ge en rättvisande bild av företaget även om det 
inte helt stämmer överens med rådande lagar. Den kontinentala traditionen förespråkar att 
bolagens redovisning ska stämma överens med lagen. Begreppet rättvisande bild eller ”true 
and fair” varierar kraftigt mellan olika länder, delvis beror detta på de två traditionerna. För de 
länder som haft en kontinental redovisningstradition har en rättvisande bild av företaget varit 
detsamma som att följa de lagar och de standarder som finns. Storbritannien har varit den 
främsta förespråkaren inom den anglosaxiska traditionen, då det viktigaste främst är att 
avbilda verkligheten, även om det innebär att ta ett steg ifrån de rådande lagar och 
rekommendationer. (Smith 2006 s 67-ff)   
 
Den kontinentala traditionen har i större utsträckning än den anglosaxiska haft en reglerad 
redovisning med ett undantagsfall, värderingsfrågor. Dessa frågor har inte reglerats med vad 
denna tradition ansett vara ”riktiga” värden. Vad gäller avskrivningar det vill säga restvärdet 
på fastigheter har civillagstiftningen angett det högsta tillåtna värdet på tillgången medan 
skattelagstiftningen anger det lägsta tillåtna värdet, bolagen får då hålla sig inom denna ram. 
Skatteregleringen har i praktiken styrt företagens värderingar eftersom att redovisa till lägsta 
värde har gett stora skattemässiga fördelar (Smith 2006 s 67-ff). 
 
Inom den anglosaxiska traditionen har redovisningen inte varit så starkt förankrad i 
beskattning som den kontinentala traditionen. Det viktiga inom den anglosaxiska traditionen 
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har snarare varit att uppfylla marknadens krav på information. Reglerna för vad som anses ge 
företaget en rättvisande bild av dess verksamhet har ibland varit synnerligen strama. (Smith 
2006 s 67- 69) 
 
I USA har dessa regler fått namnet GAAP som står för ”Generally Accepted Accounting 
Principels”. En viktig orsak till stramare regler inom redovisningen beror på att det många 
gånger lett till civilrättsliga rättegångar där revisionsbyråer blivit skyldiga att betala 
skadestånd till följd av att revisorn skrivit på årsredovisningar som inte givit en rättvisande 
bild av företaget. Av denna anledning utvecklades FASB, dels för att skydda företagen men 
även för att välbehålla ryktet för revisionsryktet. (Smith 2006 s 67- 69) 
 
De länder som haft en utpräglad kontinental redovisningstradition har under de senaste 
årtionden anammat en anglosaxisk tradition vilket beror på några olika faktorer. En anledning 
är att allt fler företag inom det kontinentala området börsnoteras. Dessutom sker noteringen 
ofta i första hand på New York- och London börsen. Dessa länder har en stark förankring i 
den anglosaxiska traditionen. En annan anledning är Storbritanniens medlemskap i EU vilket 
inneburit att en rättvisande bild ur ett anglosaxiskt synsätt mer eller mindre har blivit norm 
inom EU området. En tredje anledning till att man gått från en kontinental tradition till 
anglosaxisk är att efterfrågan på högre grad av jämförbarhet mellan företagen runt om i 
världen ökat. (Smith 2006 s 67-ff)   
 
IASB har varit den mest drivande vad gäller harmoniseringen inom redovisningen. Denna 
organisation har influerats av FASB redovisningsstandarder, vilket betyder att de i högre grad 
format redovisningsstandarder efter ett anglosaxiskt förhållningssätt. RR har anammat IASB 
redovisningsstandarder i många avseenden så länge det är förenligt med Årsredovisningslagen 
(ÅRL). (Smith 2006 s 70) 

3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Det finns ett antal huvudkriterier som företagens redovisning bör följa. (Smith 2006 s 24)  
I figur ett visas dessa egenskaper för att läsaren snabbt ska få en överblick; 
 
 Figur 1. 

 
      Källa: Smith 2006 s 25 
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Relevans är en primär egenskap i bolagens redovisning. Begreppet syftar till att bolagens 
rapporter ska kunna vara underlag för att fatta beslut. Redovisningen ska också vara begriplig 
och aktuell. Begriplighet innebär att företagets rapporter ska kunna läsas och förstås av 
intressenter. Att redovisningen ska vara aktuell innebär att företagets årsredovisning ska 
lämnas inom rimlig tid, eftersom årsredovisningen ska kunna ligga till grund för 
beslutsfattande. (Smith 2006 s 25 ff) 
 
Ett annat krav är att företaget ger en tillförlitlig bild av verksamhet vilket innebär att rätt saker 
redovisas. Tillförlitligheten innebär att den verkliga bilden av företaget ska avbildas, men det 
är viktigt att företagen beaktar de osäkerheter som kan finnas i de bedömningar som utförs.  
Den innebär också att tillgångarna som finns i företaget ska bedömas med försiktighet. (Smith 
2006 s 25 ff) 
 
Att bolagen ska tillämpa försiktighet i redovisningen innebär att dess tillgångar och intäkter 
inte övervärderas, samtidigt ska inte skulder och kostnader i företaget undervärderas. Detta 
innebär inte att det får ske tvärtom, företagen får alltså inte undervärdera intäkter och 
tillgångar och övervärdera skulderna och kostnaderna. (Smith 2006 s 30) 
 
Validiteten i årsredovisningen ska avspegla företaget på balansdagen. Det är viktigt att 
företaget redovisar rätt saker, de ska fråga sig vad det är de avser att avbilda. Alla 
transaktioner och bedömningar som görs skall verifieras vilket innebär att det måste finnas 
underlag för alla transaktioner. Verifierbarheten är viktig eftersom bolagen så långt som 
möjligt försöker hålla redovisningen fri från subjektiva bedömningar. Värdet på företagets 
tillgångar måste kunna motiveras med exempelvis anskaffningsvärdet efter avdrag för 
avskrivningar. Ytterligare åtgärder för att så långt som möjligt hålla redovisningen borta från 
subjektiva bedömningar är att mäta verifierbarheten. Detta är möjligt genom att flera 
oberoende parter bedömer värdet på exempelvis en förvaltningsfastighet. Om värderingen 
leder till ungefär liknande värde på fastigheten då anses värdet på tillgången har hög 
verifierbarhet. (Smith 2006 s 28-29) 
 
Även jämförbarhet är ett kriterium för redovisningen som innebär att det ska vara möjligt att 
jämföra företags årsredovisningar verksamma inom samma bransch. Begreppet innebär också 
att bolagens årsredovisningar ska var jämförbara över tiden. Jämförbarhetsbegreppet innebär 
att det inte är helt enkelt att byta redovisningsprincip, om företaget avser byta 
redovisningsprincip måste starka skäl finnas för ett byte. Kravet på att redovisningen ska vara 
jämförbar mellan företag i samma bransch beror dels på aktiemarknaden eftersom 
investerarna måste kunna få någon slags överblick på var det vill satsa sina pengar. Val av 
redovisningsprincip har också betydelse för jämförbarheten, ett företag tillåts inte byta denna 
beroende på omständigheter för tillfället. Om det var möjlig skulle det vara omöjligt att 
jämföra årsredovisningar över tiden. (Smith 2006 s 30 ff) 
 

3.3 Svenska redovisningsstandarder 
Bokföringsnämnden (BFN) bildades 1988 och är en statlig myndighet vars huvuduppgift är 
att verka för god redovisningssed inom svensk redovisning. Nämnden består av tio ledamöter 
som samtliga utses av regeringen. För att skapa god redovisningssed utformar BFN 
rekommendationer samt allmänna råd och vägledningar inom redovisningen. Genom tiden har 
nämnden främst riktat sig mot något mindre till medelstora företag. (Nilsson 2005 s 72)  
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Redovisningsrådets rekommendationer (RR) bildades genom BFN samt Förening 
Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges industriförbund. RR har i Sverige varit den 
ledande normbildaren inom redovisningen. Dess uppgift har varit att verka för en 
internationell anpassning till internationella traditioner. Vid bildandet av RR spelades FAR´s 
roll ut då RR fick uppgiften att ge ut nya rekommendationer medan FAR endast underhöll de 
tidigare rekommendationerna som fortfarande ansågs aktuella. (Nilsson 2005 s 67)   
 
Framtiden för RR´s verksamhet kommer i stor utsträckning försvinna i och med införandet av 
IASB. Dock kommer inte små till medelstora företag påverkas av de internationella aktörerna 
i någon större utsträcning, därför tros BFN få ett större inflytande än tidigare för denna sektor 
av företag. (Nilsson 2005 s 67) 
 
Sedan januari 2005 ska noterade bolag i koncernredovisningen inte längre redovisa enligt 
Redovisningsrådets rekommendationer för förvaltningsfastigheter (FAR 2007, RR 24). Istället 
gäller IAS för de noterade bolagen i koncernredovisningen. Enligt RR 24 skulle en 
förvaltningsfastighet värderas till anskaffningsvärde minus avskrivningar, hänsyn för 
eventuella ned- och uppskrivningar skulle tas med i beaktning. (FAR 2007, RR 24. p 24). 
Enligt samma regel ska företaget lämna upplysningar om det verkliga värdet på 
förvaltningsfastigheten (FAR 2007, RR 24 p 25). Det finns inget krav på att en oberoende 
värderingsman skulle fastställa det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet, dock anses det 
lämpligt. (FAR 2007, RR 24 p 26). 
 
Definitionen på en förvaltningsfastighet i IAS är att ägaren i framtiden avser att fastigheten 
skall generera kassaflöden i form av hyror. En rörelsefastighet har inte som huvudsyfte att 
generera hyresintäkter. Där bedrivs verksamheter som skapar andra typer av kassaflöden 
tillbolaget. (FAR IFRS/IAS 2007, IAS 40  p. 9-15) 
 

3.4 Internationella redovisningsstandarder 
International Accounting Standards Committeé (IASC) ändrade år 2001 namn till 
International Accounting Standards Board (IASB) som idag är den största aktören inom 
redovisningen. (Nilsson 2005 s 90) Styrelsen har 14 ledamöter från nio olika länder med olika 
utbildningsbakgrunder, varje ledamot har en varsin röst (http://www.iasb.org). IASB 
finansieras genom privata intressenter på redovisningsområdet. IASB strävar efter att på sikt 
att denna standard ska användas världen över, därför är det viktigt att man är öppen för 
influenser från andra normbildare runt om i världen (Nilsson 2005 s 90).  
 
IASB tar fram redovisningsstandards som sedan publiceras i vad som kallas International 
Financial Reporting Standards (IFRS) (http://www.iasb.org ). Dessa redovisningsstandars har 
de noterade bolagen varit skyldiga att följa i sin koncernredovisning sedan 2005 (FAR 
IFRS/IAS 2007 s.3).   
 
Financial Accounting Standards Board (FASB) ramverk grundas på ett oberoende från övriga 
organisationer. FASB finansieras genom donationer och består av sju ledamöter med olika 
bakgrunder. Denna organisation har i särklass mest inflytande på redovisningsområdet.  
Organisationen består främst av revisorer samt professorer och akademiker inom 
redovisningsområdet. För normgivande beslut av FASB ska minst fem ledamöter biträda. 
Sedan ger FASB ett utkast till den nya rekommendationen och det är fritt för allmänheten att 
komma med synpunkter på detta inom 60 dagar. (Nilsson 2005 s.85- ff) FASB syfte är att 
förklara uttalande och tolkningar av redovisnings standards som kommer ifrån olika källor 
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(Steven Bragg s.28). En sådan källa är The Securities and Exchange Commission (SEC) som 
är en statlig övervakningsmyndighet som granskar de amerikanska börserna (Artsberg 2003 
s.129). FASB ger ut Finacial Accounting Standards (FAS) som är ansvariga för Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP) (Stellan 2005 s 84). Alla redovisningsregler som de 
olika organisationerna i USA tar fram sammanställs och blir GAAP (http://site.ebrary.com/). För 
IASB är FASB en förebild när det gäller normbildning, detta kan ses i IASB europisk version 
där de anammar mycket från FASB (Westermark 2005 s.18). FASB syfte är: 
 
“Establish and improve standards of financial accounting and reporting for the guidance and 
education of the public, including issuers, auditors, and users of financial information.” 
(http://72.3.243.42/news/fasb_role.pdf  s. 2) 

3.4.1 Värdering av förvaltningsfastigheter 

IAS 16 anger hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas, syftet med denna standard är 
att tillgodose användare av finansiella rapporter så intressenter kan ta del av dessa 
investeringar vad det gäller materiella anläggningstillgångar. Denna standard anger hur 
företaget ska fastställa anskaffningsvärdet samt hur de ska redovisa avskrivningar och 
nedskrivningar gällande dessa (FAR IFRS/IAS 2007, IAS 16 p 1). Denna standard omfattar 
inte förvaltningsfastigheter som redovisas i IAS 40 (FAR IFRS/IAS 2007, IAS 16 p. 3).  
 
IAS 36 Nedskrivningar syftar till att ange metoder för företag hur de ska gå till väga då en 
tillgång blivit för högt värderad. IAS 36 anger även hur företaget ska gå tillväga då 
nedskrivningen ska återföras (FAR IFRS/IAS 2007, IAS 36 p 1). Då företaget redovisar enligt 
IAS 40 verkligt värde på förvaltningsfastigheten finns inte möjligheten att göra 
nedskrivningar av förvaltningsfastigheterna (FAR IFRS/IAS 2007, IAS 36 p 5).  
 
Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastigheternas värdeförändring redovisas i företagets 
resultaträkning för den period vinsten eller förlusten uppkommer. Att företagen kan redovisa 
sina förvaltningsfastigheter på så vis innebär att några avskrivningar eller nedskrivningar ej 
beaktas av företagen alls, eftersom det blir en post i resultaträkningen. (Smith 2006 s 187 ff)  
 
De noterade fastighetsbolagen har i sin koncernredovisning möjlighet att redovisa 
förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärde samt att göra avdrag för ned- eller 
avskrivningar, om så är fallet ska då IAS 16 tillämpas istället för IAS 40. Även om företaget 
väljer att redovisa till anskaffningsvärde så måste de lämna upplysning om 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. (Smith 2006 s 188)  

3.4.2 IAS 40 

Enligt IAS 40 kan ett bolag välja att byta redovisningsprincip från anskaffning till verkligt 
värde. Om bolaget valt att redovisa det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten måste 
samtliga fastigheter redovisas till verkligt värde efter det första redovisningstillfället. (FAR 
IFRS/IAS 2007, s 590 p 30) Då bolaget valt redovisningsprincip, anskaffningsvärde eller 
verkligt värde, kan de endast byta redovisnings om det skulle ge en mer rättvisande bild av 
företaget. Enligt IAS 40 är det högts osannolikt att en omvärdering från verkligt värde till 
anskaffnings värde skulle ge en mer sann bild av förvaltningsfastigheten (FAR IFRS/IAS 
2007, IAS 40 p 31). För att fastsälla en förvaltningsfastighets verkliga värde är det att föredra 
att en oberoende extern värderingsman fastställer värdet på förvaltningsfastigheten (FAR 
IFRS/IAS 2007, IAS 40 p 32). 
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3.4.3 Värdering och redovisning av värdeförändringar 

Vid en värdering av förvaltningsfastigheter bedöms vilket pris förvaltningsfastigheten skulle 
kunna säljas för till en kunnig köpare av en kunnig säljare som är helt oberoende av varandra 
och som båda har ett intresse att affären genomförs. I värderingen ska ej 
försäljningskostnaden beaktas i den hypotetiska försäljningen. Meningen är att det verkliga 
värdet ska visa marknadsvillkoren på balansdagen med undantag för försäljningskostnaden.   
Företagen kan fritt välja om de vill ha en oberoende värderingsman eller om de värderar 
fastigheterna själva. Det är ett krav för företagen att lämna uppgifter i vilken utsträckning de 
har använt sig av en oberoende värderare (Smith 2006 s 188). Verkligt värde grundas på 
kunniga aktörers bedömningar samt kunskaper om vad ett rimligt verkligt värde kan vara 
(Smith 2006 s 188). 
 
En väsentlig skillnad som orsakas av att förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde 
istället för anskaffningsvärde är att vinster och förluster redovisas över resultaträkningen för 
den period som vinsten eller förlusten uppkommer. En konsekvens av detta är att företaget 
inte längre har möjlighet att göra nedskrivningar på förvaltningsfastigheten. (Smith 2006 s 
189) 

3.4.4 Harmoniseringen inom redovisningen 

I och med beslut från Europaparlamentet och Ministerrådet ersattes Redovisningsrådets 
rekommendationer av IAS förordningen. Denna förändring innebar att år 2005 skulle de 
noterade bolagen i sin koncernredovisning tillämpa IFRS/IAS förordningen istället för 
Redovisningsrådets rekommendationer. (Smith 2006 s 71) Redovisningsrådet var redan innan 
2005 till en stor del influerat av IASB- standarder, att det inte vunnit kraft förrän år 2005 
beror på årsredovisningslagen. (Smith 2006 s 71) 
 

3.5 Redovisningsprinciper 

3.5.1 God redovisningssed 

God redovisningssed innebär att företagen är skyldiga att följa lagar och den 
redovisningspraxis som upprättas. BFN och RR’s standarder anses som synnerligen viktiga då 
det gäller god redovisningssed (FAR 2007, RedR 1 p 2). 

3.5.2 Försiktighetsprincipen 

Försiktighet har varit den viktigaste principen inom svensk redovisning. En viktig anledning 
till detta är att svensk redovisning varit stark influerad av den tyska redovisningen. 
Försiktighetsprincipen har framförallt stark koppling till de skattelagar bolagen ska följa. Den 
svenska staten har varit generös med att tillåta obeskattade reserver (Artsberg 2003 s 160). 
Tillämpning av försiktighetsprincipen tillämpas då bolagen ska värdera tillgångar. 
Försiktighet av värdering av tillgångar innebär ett val mellan att värdera enligt ett historiskt 
anskaffningsvärde eller ett nutida verkligt värde, enligt försiktighetsprincipen ska det lägsta 
av dessa två värden väljas (Smith 2000 s 91). Genom att tillämpa denna princip hindras 
företagen att ta upp orealiserade vinster i sin resultaträkning. Företagsledarna har ofta en 
tendens att vara något för optimistiska och övervärdera bolagets tillgångar och det egna 
kapitalet. I sådana scenarion är försiktighetsprincipen ett bra verktyg för att balansera detta. 
(Nilsson 2005 s 34)  
 
För ett antal år sedan kallades försiktighetsprincipen för konjunkturutjämningsprincipen, detta 
berodde främst på att företagen kunde utnyttja möjligheten med obeskattade reserver. Detta 
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begrepp förklaras genom att företagen hade möjlighet till att stoppa undan en del av vinsten 
de år företaget har genererat stora vinster och att plocka tillbaka dessa då företaget gått sämre. 
Tillämpning av denna typ av försiktighetsprincip innebär ofta stora skattefördelar för bolagen. 
Redovisning av vinster och förluster på detta sätt tillhör en kontinental tradition. I den 
anglosaxiska traditionen kan företagen inte redovisa vinster på ett sådant sätt eftersom det 
anses att det vilseleder företagets redovisning. (Artsberg 2003 s 160) 
 
I figur ett och två visas Artsbergs (2003) beskrivning av hur de olika försiktighetsprinciperna 
behandlar företagens vinster; 

3.5.3 Konjunktur utjämningsprincipen 

Figur 2. 

 
Källa: Artsberg 2003 s. 161 

 
Konjunkturutjämningsprincipen innebär att företaget medvetet undervärderar sina tillgångar 
genom att placera en del av värdet på tillgångarna i reservfonder i goda tider för att sedan 
lyfta tillbaka dessa då företaget gör sämre resultat. (Artsberg 2003 s 161)               

3.5.4 Den moderna försiktighetsprincipen 

Figur 3. 

 
Källa: Artsberg 2003 s 161 
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Den moderna försiktighetsprincipen kallas även för den amerikanska- eller den engelska 
synen på försiktighetsprincipen. Genom detta synsätt på försiktighet ska en rimlig försiktighet 
antas av bolagen för att säkra sig från affärsrisker. En rimlig försiktighet innebär att företaget 
endast redovisar händelser som har en förankring till verksamhetens verklighet. (Artsberg 
2003 s 161)  
 
Enligt FAR ska värdering med skälig försiktighet ske vilket innebär att tillgångar ej får 
värderas ned så det inte längre visar en rättvisande bild av verksamheten. Vidare framför FAR 
SRS att endast sådana intäkter som konstaterats vid bokslutet får föras in i bokslutet. 
Samtidigt ska befarade förluster samt de ekonomiska förpliktelser som är möjliga att förutse 
också finnas med i företagens bokslut.  (FAR 2007, RedR p 3) 

3.5.5 Matchningsprincipen 

Försiktighetsprincipen har varit djuprotad inom svensk redovisning och på senare år har 
företagen tagit ett steg ifrån denna princip vilket tagits till fördel av matchningsprincipen 
(Artsberg 2003 s 160). Matchningsprincipen innebär att företagen i sin redovisning ska 
matcha kostnader/utgifter till de intäkter de kan hänföras till (Smith 2006 s 85). Grund-
läggande för matchningsprincipen är att de utgifter som sedan kommer att generera intäkter 
för verksamheten inte ska tas upp som en kostnad innan intäkten realiserats. När sedan 
försäljning skett ska det matchas mot utgifterna om dessa kan hänföras till en produktnivå. 
Det andra alternativet i matchningsprincipen är att alla utgifter hänförs till en specifik 
tidsperiod och matchas mot den periodens intäkter. (Falkman 2000 s 80- ff) 

3.5.6 Anskaffningsvärde/Cost model 

Anskaffningsvärdet eller det historiska värdet innebär att det förutsätts att en affärshändelse 
behåller sitt värde såsom det var vid anskaffningstidpunkten. Att använda detta mätsätt på 
tillgångar försvaras genom att värdet på tillgången kan verifieras genom kostnaden för 
tillgången då den skaffades. Syftet är att posten i balansräkningen ska hålls fri från subjektiva 
bedömningar. Genom att använda denna metod för värdering av tillgångar uppnår företaget 
tillförlitlighet. Redovisning till anskaffningsvärdet kan ibland ge negativa effekter på relevans 
i årsredovisningen. (Nilsson 2005 s 37) 

3.5.7 Rättvisande bild 

Rättvisande bild eller ”true and fair view” som det kallas innebär att företagen ska sträva efter 
att ge en så korrekt bild som av verksamhetens resultat och position på marknaden. Inom 
svensk redovisningen har det alltid varit norm att redovisa efter det historiska värdet. På 
senare år har en strävan att redovisa en verklig bild av hur verksamheten ser ut ha blivit 
alltmer vanligt. IASB anser att detta givit en mer rättvis bild av företaget även om det innebär 
att det kommer vara mer svängningar i företagens redovisningar. (O’Regan 2006 s. 153) 
”True and fair” begreppet innebär att företagen i sina resultat och balansräkningar så långt det 
är möjligt ska informera om förhållanden som är kända inom dess verksamhet, även om det 
innebär att tillgångar värderas till ett för högt värde (Nilsson 2005 s 41). 
 
Att ett företags resultat- och balansräkning uppfyller kravet på en rättvisande bild av 
verksamheten kan tyckas vara givet, verkligheten ser inte alltid ut på så vis. En rättvis bild 
kan ibland strida med de lagar som gäller. Att redovisa enligt rådande lagar och regler brukar 
kallas den sanna bilden av bolaget. (Nilsson 2005 s 41) 
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En kombination av en sann och rättvisande bild av verksamheten i bolaget kan därför vara 
problematiskt många gånger, eftersom de inte alltid går hand i hand. I en del länder anses det 
viktigare att redovisa en rättvisande bild av företaget. Tyskland är ett land där det anses 
viktigare att följa lagar samt redovisningsnormer än att ge en rättvisande bild av företaget. I 
Sverige har tidigare föredragits att redovisa bolagens sanna bild istället för den rättvisande 
bilden, detta har dock kommit att ändrats under de senaste år. (Artsberg 2003 s 157) 
 
Det har ifrågasatts av en del hur väl god redovisningssed förhåller sig till rättvisande bild. 
Begreppet god redovisningssed behandlar de enskilda lösningarna istället för helheten av 
verksamheten. God redovisningssed anses även vara metodorienterat vilket innebär 
fokusering på hur företaget redovisar. God redovisningssed har också en stark förankring till 
redovisningsskyldighet. (Artsberg 2003 s 157)  
 
Att ge en rättvisande bild av bolaget anses vara användarorienterat vilket innebär att 
redovisningen framställs för intressenter som ska läsa företagets årsredovisning. Vidare 
redovisas helhetsbilden av företaget eftersom den anses vara viktigare än enskilda regler. 
Avslutningsvis är den rättvisande bilden produktorienterad. Rättvisande bild har gjort det 
ännu viktigare att bolagen har ett fungerande notsystem, detta ska bedömas tillsammans med 
både Resultat- och Balansräkningen. Sverige har valt att använda sig av både ”god 
redovisningssed” och ”rättvisande bild” i årsredovisningslagen. (Artsberg 2003 s 157)  

 

3.6 Agentteorin 
Agentteorin behandlar två parter, principalen och agenten. Författarna benämner nu agenten 
för företagsledningen eller verkställande direktör och principalen för ägaren.  
Företagsledningens uppgift är att prestera ett så goda resultat och sträva efter att uppfylla 
ägarnas mål och krav, lyckas företagsledningen med detta belönas denne av ägarna. Enligt 
agentteorin är det till fördel om ägarna utformar ett slags bonussystem eftersom det ger 
företagsledningen incitament till att fatta bästa möjliga beslut i bolaget. (Hendriksen & Breda 
1992 s 206-209) 
 
Agentteorin förutsätter att företagsledningen vinner fördelar om företagets vinst maximeras, 
inte bara för att denne anses av ägarna vara duktigt på sitt jobb. Det kan finnas stora 
ekonomiska fördelar att vinna för företagsledningen. Om ett bolag har ett bonussystem som 
innebär att ju större vinster företaget gör dess högre bonus får företagsledningen. Detta skulle 
ge företagsledningen större incitament till att nyttomaximera, därför kan valet av 
redovisningsmetod påverkas av företagsledningen om det finns ett bonussystem som har en 
relation till vinstnivån i företaget. (Artsberg 2003 s 84) 
 
Det ligger i ägarnas intresse att utforma ett bonussystem eftersom det innebär att dem kan 
förmå företagsledningen att sträva efter dess mål utan att utföra ständiga kontroller. Om det 
finns ett eget ekonomiskt intresse hos företagsledningen att verksamheten genererar så hög 
vinst som möjligt kommer båda parter med största sannolikhet att sträva efter liknande mål. 
(Artsberg 2003 s 84) 
 
Agentteorin behandlar även problematiken kring asymmetrisk information. En orsak till att 
det kan uppstå asymmetrisk information är att ägarna inte har möjlighet att observera 
företagsledningen fullt ut vilket innebär en risk att företagsledningen driver bolaget på ett sätt 
som av ägarna ej finner vara önskvärt. En annan risk är att ägarna helt enkelt luras av 
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företagsledningen. Risken för asymmetrisk information gör att revisorn får en ännu viktigare 
eftersom det är ytterligare en kontroll som ägarna kan utöva för att försäkra sig om att 
företagsledningen sköter sitt uppdrag som stämmer överens med ägarnas förväntningar. 
(Hendriksen et al 1992 s 207)  

3.6.1 Subjektiva bedömningar 

Enligt Bengtsson (2006) har efterforskningar utförts i USA gällande kreativitet samt 
subjektiva bedömningar i bolagens redovisning. I dessa undersökningar har det framkommit 
att detta förekommer i vissa fall har det även begåtts brottsliga handlingar i bolagens 
rapporter. Anledningen till denna kreativitet subjektivitet eller i vissa fall brott beror på att 
företagen haft som syfte att försköna siffrorna i årsredovisningen. Tre metoder belyses som 
gör det möjligt för företagen att förfina siffrorna i årsredovisningen; 

• Ändrade redovisningsprinciper 
• Ändrade kalkyler 
• Förskjutningar av intäkter och kostnader till perioder där de inte hör till 

 
Poster som tycks påverkas mest av kreativiteten är intäktsredovisningen samt en 
övervärdering av företagets tillgångar. Anledningar till att det är just dessa poster som 
värderas upp förklarar Bengtsson (2006) dels genom att verkställande direktör och 
företagsledning kan ha egna intressen till att bolagets resultat blir högre. Finns det 
bonussystem kopplat till bolagets resultat kan goda incitament finnas för att höja resultatet 
samt företagets aktie (Bengtsson 2006 s 54). Enligt tidigare undersökningar har företag som 
gjort subjektiva bedömningar eller haft kreativa lösningar i årsredovisningen eller vissa fall 
begått rentav brottsliga handlingar gjort det för att tillmötesgå förväntningar från marknaden 
genom att ta upp intäkter som inte än realiserats. Andra anledningar till kreativa lösningar i 
redovisningen har varit att öka värdet på företaget eller att ledningen haft som syfte att själva 
vinna fördelar.(Bengtsson 2006 s 46) 
 

3.7 Soliditet 
Ett viktigt nyckeltal för aktieägarna är soliditeten. Den ger en uppfattning om företagets 
finansiella struktur eller kapitalstyrka. Med soliditet menas vilken andel i procent räknat 
företagets kapital är i förhållande till företagets totala kapital (en soliditet på 100 = inga 
skulder i företaget, en soliditet på 50 = lika mycket skulder som eget kapital i företaget). Att 
ett företag har god soliditet innebär att de har bättre möjligheter att klara eventuella förluster 
då de i första hand drabbar det egna kapitalet. (Karlsson 2005 s 165)  
 
Verkligheten är dock inte alla gånger så enkel när det gället soliditet, att ett företag som går 
bra har hög soliditet bör ej vara fallet och vice versa då det gäller ett företag som går betydligt 
sämre för. Om ett företag kan ta lån och placera pengarna så de ger högre avkastning än vad 
lånet kostar så kan det företaget göra ett bra resultat. Alltså finns det inget facit för vad en 
soliditet bör vara för att en investerare vill investera i bolaget. (Karlssons 2005 s 165) 

3.8 Teoretisk syntes 
Analysmodellen som presenteras i figur 4 illustrerar sambandet mellan den teoretiska 
referensramen och det resonemang som kommer att föras genom analys och vidare de 
slutsatser som kan göras genom studien.  
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Analysmodell 
Figur 4. 

 
Källa: Egen 

 
Genom att svenska noterade fastighetsbolag tillämpar IAS 40, lämnar dessa bolag till stor del 
den kontinentala traditionen till fördel för den anglosaxiska. Författarna avser att undersöka 
vilka effekter som kan urskiljas då svenska bolag byter redovisningstradition.  
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper är viktiga grundstenar inom bolag. Analysen kommer 
visa hur redovisnings kvalitativa egenskaper påverkas av värdering till verkligt värde. 
Agentteorin bygger på att principalen (ägarna) ger ett uppdrag åt agenterna 
(företagsledningen), för att förmå agenten att utföra uppdraget på bästa möjliga sätt kan ett 
bonussystem skapas.  Bonussystem kan fungera som en försäkran för att agenten strävar efter 
att uppnå uppsatta mål inom företaget. Problematiken kring asymmetrisk information är 
intressant för denna studie.  
 
Med denna utgångspunkt analyseras den empiri för att undersöka ifall det finns en större risk 
nu att företagsledningen kan höja resultatet för att det gynnar dem ekonomiskt utifrån ett 
egenintresse.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt redogör författarna för den empiri som samlats in för uppsatsen för att 
uppfylla uppsatsens syfte. Avsnittet inleds med en telefonintervju samt E-post intervju med 
>AI Svefa som. Därefter följs kapitlet av ett två besöksintervjuer med auktoriserade revisorer 
från olika bolag i Örebro. Vidare följer en telefonintervju med ytterligare en expert inom 
värdering av förvaltningsfastigheter samt med en kreditanalytiker som har en gedigen 
kunskap i fastighetsbranschen. Empirin består även av två förkortade resultat- och 
balansräkningar från olika företag där författarna skapat en modell för att visa vilka möjliga 
effekter en värdeminskning skulle få.  

4.1 AAI Svefa 
Författarna har varit i kontakt med Per Wieslander som jobbar för >AI Svefa och främst 
sysslar med värdering av kommersiella fastigheter. >AI Svefa grundades 1995 och en av dess 
främsta huvuduppgifter består i att värdera förvaltningsfastigheter.  Huvudkontoret är belagt 
i Stockholm och mindre kontor finns utspridda över hela landet. (www.svefa.se) 

4.1.1 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Enligt Wieslander använder Svefa en mall för värdering som dels beskriver fastigheten ur 
ekonomiska och fastighetsrättsliga aspekter (exempelvis ägare, areal, servitut, intäkter, 
kostnader med mera) och dels delmarknad som objektet finns på i form av marknadshyror, 
vakanser, förändringar inom området, försålda fastigheter inom objektets närhet med mera. 
 
Wieslander beskriver några exempel hur värdering av ovanliga fastigheter kan ske. I ett fall 
som exempelvis Globens som i sig är unik så finns det ju intäkter från verksamheten i form av 
restauranger, arenabolag som har hand om exempel lokalen och kiosker. För att värdera ett 
sådant objekt kan Svefa mäta ett värde på de intäkter som kommer in i verksamheten (på 
samma sätt som för en lokalfastighet). Fastigheter som Globen anser inte Wieslander som 
mest komplicerade utan snarare objekt som inte har möjlighet att ”hyra ut” till exempel ett 
kärnkraftsverk eller motsvarande. Det vi använder oss av i dessa fall är produktions-
kostnadsmetoden det vill säga vad det skulle det kosta att producera en likvärdig byggnad.  

4.1.2 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av subjektiva 
bedömningar 

Enligt Wieslander bör inte en värdering av förvaltningsfastigheter skilja mer än tio procent 
under förutsättning att samma information är tillgänglig de som värderar. Vidare menar 
Wieslander att utfallet av värderingen kan skilja mer om det är fråga om kommersiella 
fastigheter än om det gäller bostadsfastigheter, men det är alltid olika förutsättningar inför 
värdering av samma objekt. Det finns enligt Wieslander inga principiella skillnader vad gäller 
värdering av kommersiella- eller bostadsfastigheter. 
 
Enligt Wieslander finns det ett visst utrymme i en värdering för att göra subjektiva 
bedömningar. Eftersom ortsprismetoden är den gällande metoden så kan fastighetsbolaget inte 
hamna utanför vad marknaden betalar för liknande objekt. Fastighetsbolagen kan göra 
bedömningar om framtida hyresnivåer och framtida vakanser, men dessa kan ju inte avvika 
markant från vad andra tror om fastighetsmarknaden. Svefa kan vidare göra ett urval av 
fastigheter som har sålts som inte är representativa, men det håller inte i längden. Wieslander 
poängterar dock att eftersom deras kunder ena stunden är köpare och andra stunden säljare så 
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skulle NAI Svefa vara borta från marknaden omgående om de på något sätt manipulerade en 
värdering. 

 

4.2 Intervju med Gunilla Andersson, Ernst & Young 
Gunilla Andersson är verksam auktoriserad revisor samt kontorschef för Ernst & Young i 
Örebro. Hon har bra kunskaper om IFRS/IAS reglerna och om fastighetsbranschen. 

 

4.2.1 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Enligt Andersson kan det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter bestämmas genom en 
avkastningsvärdering, det vill säga driftsnetto delat med avkastningskravet. Det finns 
modeller som används av många stora företag i förvaltningsfastighetsbranschen. 
Avkastningskravet påverkas bland annat på vilken ort fastigheterna ligger och vad det är för 
typ av fastighet. 
 
Andersson anser att genom användandet av IAS 40 visas en mer rättvisande bild av 
fastighetsbeståndet än tidigare. Vidare menar Andersson att i många fall speglar 
anskaffningsvärdet inte alls fastighetens riktiga värde. Vi kommer säkerligen få se mer 
svängningar i företagens resultat än tidigare tror Andersson. Exakt hur IAS 40 och det 
verkliga värdet kommer att påverka vet ingen än menar Andersson, det kommer vi inte veta 
förrän det skett en konjunktursvängning. 

4.2.2 Intern- externvärdering 

Det är inte ovanligt att fastighetsbolag använder sig av interna värderingsmetoder. Av de 
börsnoterade företagen som använder sig av externa oberoende värderingsmän värderas 
endast en del av fastighetsbeståndet med dessa. Detta ser Andersson inte som något större 
problem om värdering till marknadsvärde skett tidigare då parametrarna är kända sedan 
tidigare. Om företaget har haft många transaktioner på fastigheterna är det lättare att bedöma 
ett värde på dessa, eftersom det då blir svart på vitt, om försäljningen genererat vinst eller 
förlust. Fastighetsbolag som har en stor omsättning på sitt fastighetsbestånd har större 
möjlighet att fastställa ett rättvisande marknadsvärde på fastigheterna enligt Andersson.  
 
Andersson berättar att det inte är ovanligt att marknadsvärdet på en fastighet varierar 
beroende på vem som utför värdering av denna. Skillnaden behöver dock ej vara märkbart 
stor enligt Andersson. 

4.2.3 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av subjektiva 
bedömningar 

Det finns egentligen ingen direkt gräns för hur mycket värdet på en förvaltningsfastighet får 
variera enligt Andersson, men en felmarginal mellan fem och tio procent beroende på vem 
som värderar kan förekomma. Andersson tror att börsnoterade fastighetsföretag i sin 
koncernredovisning generellt har ett högre värde på förvaltningsfastigheterna än ett som är 
icke noterat. Det finns olika parametrar som används av revisorn för att kontrollera att det 
verkliga värdet på en fastighet är godtagbart.  
 
Det är ju framförallt första gången som man värderar fastigheterna till vekligt värde som det 
sker en stor svängning för värdet på fastigheten, därefter sker det oftast endast mindre 
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justeringar. Andersson påpekar dock att vi ännu inte fått se vilka effekter en 
konjunkturnedgång kan få för fastighetsbolagen, då IFRS/IAS ännu inte genomgått en 
konjunkturnedgång.  
 
Det egna kapitalet drabbas om bolagen gör förluster, därför är det viktigt att det finns visst 
utrymme där menar Andersson. Om konjunkturen svänger så kan det egna kapitalet drabbas 
hårt då det kan handla om stora siffror, men samtidigt tror Andersson inte att det är många 
företag med fastigheter i Sverige som är så för högt värderade så det skulle skada det egna 
kapitalet i ansenlig mängd. 
 
Enligt Andersson kan tecken på en konjunkturnedgång anas, det sker inte så mycket 
transaktioner av förvaltningsfastigheter på marknaden för tillfället som tidigare. Företagen 
satsar nu allt mer på att bygga eller att utveckla de förvaltningsfastigheterna som finns i 
beståndet, detta är ett tecken på att priserna är för höga kontra räntan och risken tror 
Andersson. 
 
Andersson instämmer i att om det finns ett bonussystem som ger utdelning vid goda resultat 
så finns det risk för att företagsledningen skulle vilja höja värdet på fastigheterna. Andersson 
menar dock att risken minskas genom att revisorerna ska granska värderingen och att det som 
revisor är förhållandevis enkelt att undersöka de olika parametrar som använts för att se om 
det verkliga värdet som redovisas stämmer överens med verkligheten när det gäller fastigheter 
kontra andra tillgångar som redovisas till verkligt värde. 

 

4.3 Intervju med Inger Carlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Carlsson har arbetat inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan 1990 och är 
auktoriserad revisor sedan ett antal år tillbaka. Vidare är Carlsson specialiserad inom 
IFRS/IAS reglerna. Då Carlsson arbetar med fastighetsbolag och så anses hon därför ha en 
stor kunskap inom IAS 40 området.   

 

4.3.1 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Angående att värdering enligt IAS 40 ger ett större utrymme för kreativa redovisningar menar 
Carlsson att vi i Sverige möjligen kommer få kraftigare svängningar i företagens 
redovisningar. Vidare menar Carlsson att det inte alla gånger är lätt för revisorer att bedöma 
hur marknaden på en specifik ort ser ut, men det finns instrument som revisorer kan ta hjälp 
av. Det är enklare att bedöma det verkliga värdet på en fastighet om det har sålts liknande 
fastigheter på en liknande ort och på så sätt se hur prisbilden ser ut.  Det är utifrån sålda 
objekt ett verkligt värde på en fastighet som lägger själva grunden för värderingar. 
 
Carlsson menar att det är att föredra om företagen skulle ha externa oberoende 
värderingsmän. Enligt Carlsson så är det dock rimligt att interna värderingar utförs på vissa 
objekt som anses vara lätt värderade, men att ha anställda inom koncernen som värderar 
samtliga fastigheter anser Carlsson vara mindre lämpligt. Då detta förekommer kan revisorn 
komma att göra stickprov för att se om det verkliga värdet stämmer överens med vad en 
extern värderare tycker och vad en intern anser att det verkliga värdet är. 
 
Carlsson antar att många företag utför värdering av fastigheterna inom koncernen eftersom 
det är kostsamt att anlita någon externt, men Carlsson menar att det ofta människor med stor 
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kompetens som utför dessa värderingar. Det vore dock bättre att få värdet bekräftat av tredje 
part för att undvika subjektiva bedömningar enligt Carlsson.  

4.3.2 Intern- externvärdering 

Carlsson anser att det att det optimala vore att värdera 100 % externt åtminstone de största 
objekten. Carlsson anser det mindre lämpligt att värdera hela fastighetsbeståndet internt. 
Skulle hela beståndet vara internvärderat så skulle revisorn granska värderingen noggrannare 
menar Carlsson. Det kan man göra genom att ta stickprov (om det är för omfattande att pröva 
värderingen av hela beståndet) och stämma av med hjälp av bolagets värderare.  
 
Att IAS 40 tillåter bolagen att använda interna värderingar tror Carlsson beror på att mycket 
av kunskapen och kompetensen av fastighetsvärdering finns inom bolagen. Även att 
kostnaderna kan bli mycket stora för att anlita extern hjälp menar Carlsson är en annan 
anledning. 

4.3.3 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av subjektiva 
bedömningar 

Carlsson anser att det är mycket svårt att säga vad en godtagbar differens är mellan olika 
fastighetsvärderingar. Då värdering av fastigheter sker så bedöms värdet dels genom hur stor 
del av fastighetsbeståndet som är uthyrt. Carlsson konstaterar att det är svårt att bedöma hur 
stor differens på fastighetsvärderingen. Differensen får inte vara så stor att värdet inte ger en 
rättvisande bild av bolaget. Carlsson menar än dock att en felmarginal på ungefär 5 % är 
godtagbar men 10 % anser hon vara något stor eftersom på ett stort fastighetsbestånd kan göra 
att det ger plus eller minus på resultatet. 
 
Vidare understryker Carlsson hur viktigt det är att förvaltande fastighetsbolag som redovisar 
fastighetsbeståndet enligt IAS 40 har en väl fungerande not apparat. Det finns vissa 
parametrar som företagen måste redovisa, men de kommer att vara försiktiga att exponera sig 
för mycket menar Carlsson. 
 
Det finns enligt Carlsson tecken på att Sverige är på väg in i en konjunkturnedgång, vad 
denna konjunkturnedgång kommer få för konsekvenser för fastighetsbolag som redovisar till 
verkligt värde har vi ännu inget facit på. 
 
Då förvaltningsfastigheterna värderades till anskaffningsvärde gav det inte alltid en rättvis 
bild av verksamheten, det har blivit mycket bättre sedan fastighetsföretagen börjat använda 
verkligt värde anser Carlsson. Enligt Carlsson kommer vi antagligen få se mer volatila 
årsredovisningar, eftersom värdet på fastighetsbeståndet dels beror på vilken vakans som 
finns.  
 
Då det gäller företagets soliditet anser Carlsson att det är ganska svårt att säga vad en bra 
soliditet i ett förvaltande fastighetsbolag är, rimligtvis borde det ligga runt 30 till 35 procent 
för att det ska anses vara en bra soliditet. Soliditeten ska vara så pass bra att företaget kan 
klara av lånesituationen, den bör inte ligga under 20 procent menar Carlsson. 
 
Carlsson menar att det finns en risk att företagen ger utdelning till aktieägarna på den vinst 
som skett på grund av en värdeökning av fastighetsbeståndet. Det finns dock regler för hur 
mycket företagen får dela ut, det är viktigt att företagen tillämpar försiktighet i sina 
utdelningar tillägger Carlsson. Revisorn har en viktig roll att kontrollera att företagen inte 
delar ut för stor del av det egna kapitalet.  
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4.4 Intervju med Per-Erik Waller, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Waller arbetar på Öhrlings Price WaterhouseCoopers i Stockholm. Waller har en examen i 
lantmäteri från Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Waller är Director och har jobbat 
inom Öhrlings sedan 1999. Då en stor del av Wallers arbete är inom förvaltande fastigheter 
har han en gedigen kunskap inom värdering av förvaltningsfastigheter som är noterade på 
börsen. 

 

4.4.1 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

När IAS 40 sattes i bruk år 2005 hade många fastighetsbolag svårt att ta till sig att värdering 
skulle ske vid varje rapporttillfälle, vissa bolag gjorde inte detta under det första året enligt 
Waller. Nu är vi inne på det tredje året med redovisning till IAS 40, är det en successiv 
ökning och de flesta bolag utför nu värdering vid varje rapporttillfälle. Waller berättar att 
verkligt värde enligt IAS 40 i praktiken är lika med marknadsvärde enligt vedertagen 
definition i Sverige vid fastighetsvärdering. Värderas förvaltningsfastigheter i enlighet med 
Svenskt Fastighetsindex (SFI) riktlinjer uppfyller det också kraven enligt IAS 40. 

4.4.2 Intern- externvärdering 

Enligt Waller är det företagsledningen samt styrelsen som avgör hur bolagets 
fastighetsbestånd ska värderas. Waller menar också att valet av en extern- eller intern 
värderare beror dels på vilka resurser företaget har och dels på vilken tillgång av 
marknadsinformation som finns. Eftersom bolagen många gånger har lika bra 
marknadskännedom som de experter som finns kan den interna värderingen hålla lika god 
kvalitet som att anlita någon externt. Vidare menar Waller att de bolag som väljer att enbart 
ägna sig åt internvärdering måste ha ännu bättre kännedom och kommunikation med 
marknaden. Det är också mycket viktigt att tydligt beskriva vilka metoder som använts i 
värderingen av fastighetsbeståndet.  
 
Waller menar att den bästa modellen för värdering av förvaltningsfastigheter torde vara en väl 
utvecklad intern modell som kompletteras med bedömningar från en extern värderare. Waller 
berättar att interna värderingar kan utföras på många olika sätt och många av dessa är 
fullgoda. Det gäller att kommunicera gentemot marknaden och finna förtroende hos de 
utomstående intressenterna på marknaden för det sätt fastighetsbolaget valt att värdera. Några 
av de stora fastighetsbolagen skriver att fastighetsvärderingen är en viktig del av dess 
verksamhet, detta kan dock variera på marknaden bland bolagen då i vissa årsredovisningar är 
besvärliga att se vad för roll värderingen har i verksamheten. 

4.4.3 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av subjektiva 
bedömningar 

Enligt Waller är det i normala fall ett osäkerhetsintervall inom 5-10 % vid värdering av 
fastigheter. Vid värdering av större fastighetsbestånd brukar skillnaden mellan olika 
värderingsföretag vara väsentligt mindre för beståndet som helhet än för enskilda fastigheter. 
För enkla värderingsobjekt bör skillnaden helst vara högst 5 %. För mer komplexa objekt kan 
skillnaderna vara större än så. 
 
Waller beskrev att det finns en viss problematik kring värdering då kalkylen för detta 
innehåller väldigt mycket indata. Skulle ett bolag ha för avsikt att manipulera värderingen till 
ett högre eller lägre värde så skulle detta kunna ske genom att systematiskt välja värden i 
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endera det övre eller undre delen av det marknadsmässiga intervallet. Waller menar att detta i 
sammantaget skulle ge stora skillnader i kalkylresultatet. 
 
Waller anser att risken för subjektiva bedömningar eller fel värderingar i årsredovisningen 
minskat om bolagen använder både interna och externa värderare. Vidare förklarar Waller att 
det finns ett bolag på börsen som värderar en fjärdedel av fastighetsbeståndet externt varje 
kvartal och på så sätt får samtliga fastigheter en extern bedömning över ett år. Då de värderas 
internt används samma mall som när beståndsdelen värderas externt. I och med att värdera 
fastighetsbeståndet på detta sätt menar Waller är en mycket bra modell som minimerar risken 
för fel värderingar. 
 
Fastighetsbolag vars bestånd består till en stor del av kommersiella fastigheter påverkas mer 
av konjunktursvängningar än bestånd med bostadsfastigheter. Waller fortsätter förklara att 
den mest volatila marknaden är kommersiella fastigheter, med hyreslokaler i storstäder. Den 
minst volatila marknaden är bostadslägenheter i storstäderna som är belägna på attraktiva 
platser, där ser man mycket små svängningar när det gäller hyra och driftnetto. Kontorslokaler 
som är belägna på attraktiva platser visar större svängningar när det gäller driftnetto och dess 
utveckling menar Waller. Det är ingen skillnad när det gäller värdering av kommersiella 
fastigheter eller bostadsfastigheter, samtliga marknadsvärderas. Vad som kan skilja mellan 
dessa är tillgången på relevant jämförelsematerial som ligger till grund för.  
 
Ser man på statistik från fastighetskrisen i slutet på 1980- och början av 1990- talen då många 
delar av kalkylen föll ihop för kontorsfastigheter, medan driftnettot var helt intakta för 
bostadsfastigheter. Waller menar att genom att se på sådan statistik kan man se att marknaden 
för kommersiella lokaler drabbas hårdas vid en konjunkturnedgång.  
 
Negativa effekter från införandet av IAS 40 är att bolagen byter från något som är bestämt till 
något som är en bedömning, det blir enligt Waller en stor skillnad. Det kommer att ta någon 
konjunkturcykel innan fastighetsbolagen lärt sig hur de ska bete sig, det är ju flera 
generationer tillbaka som är vana att tänka på det gamla sättet. Konsekvensen blir ökad 
volatilitet vilket enligt Waller inte gillas av aktiemarknaden. Vi har ju inte sett en 
konjunkturnedgång sedan IFRS/IAS infördes, men troligtvis är Sverige på väg in i en sådan 
nu, det är just nu väldigt oroligt på fastighetsmarknaden enligt Waller. Vidare menar Waller 
att det räcker med några procents nominella värdeminskning på fastighetsbeståndet för att ett 
fastighetsbolags resultat ska vara helt utraderat för en period.  Det positiva med införandet är 
om bolaget utvecklar till exempel ett väldigt bra projekt så synliggörs ju värdeskapande i 
redovisningen på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Waller menar att det finns risk att exempelvis företagsledningen kan vara kreativa i 
redovisningen för att höja resultatet om de har incitament till det beroende på om det finns ett 
bonussystem som grundar sig på företagets resultat. Waller tror dock att detta enbart är 
möjligt några enstaka gånger och att det är svårt att åstadkomma en positiv manipulativeffekt 
många gånger efter varandra om det är en värdeförändring som går åt samma håll. Detta fel i 
redovisningen kommer att följa med till nästa kvartal och det blir svårt att öka på felet.  
 
Waller poängterar att det kan handla om stora summor för bolagen genom att 
förvaltningsfastigheterna värderas upp för att manipulera resultatet. Vidare förklarar Waller 
att osäkerheten kring värderingen kan motsvara driftnettot för många bolag.  
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4.5 Intervju med Jonas Olavi, Aordea 
Jonas Olavi arbetar på >ordea som Equity Strategist sedan två år tillbaka. Olavi har varit 
verksam som aktieanalytiker sedan elva år tillbaka och har stor insikt på marknaden för 
förvaltande fastighetsbolag. Olavi besitter även kunskap inom IFRS/IAS området. 

4.5.1 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Enligt Olavi är det att föredra om fastighetsbolagen använder sig av externa oberoende 
värderare, eftersom det ger ett större förtroende för bolaget. Olavi anser att om bolagen 
använder sig av interna värderingsmän finns det en möjlighet att siffrorna kan manipuleras av 
bolaget, Olavi tror dock inte att det är vanligt förekommande. Även osäkerheten på 
aktiemarknaden ökar genom att bolagen utför värderingen internt och det är alltid negativt för 
kursutvecklingen menar Olavi. 
 
Olavi berättar att redan nu kan ett minskat intresse för fastighetsmarknaden anas. Detta beror 
främst på ett antal omvärldsfaktorer enligt Olavi. Dessa faktorer är dels räntorna och dels en 
fallande konjunktur som infaller kommande år.  

4.5.2 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av subjektiva 
bedömningar 

Enligt Olavi finns en teoretisk möjlighet att ett bolag vid en konjunkturnedgång värderar upp 
värdet på sitt fastighetsbestånd för att täcka förluster, detta menar Olavi skulle kunna vara 
möjligt om företagen utför interna värderingar. Det finns en risk att ett företag kan göra stora 
förluster om de gett utdelning på ett resultat som dels är en konsekvens av värdeförändringen i 
värderingen till verkligt värde.  
 
Enligt Olavi finns möjligheten att ett företag som värderat till anskaffningsvärde har större 
möjlighet att klara en konjunkturnedgång än de som värderar till verkligt värde. En 
övervärdering av förvaltningsfastigheter och överbelåning av fastigheter skulle endast i 
extrema fall leda till en fastighetskris som författarna kunde se på 1990-talet enligt Olavi. 
Eftersom bankerna inte ut så stora summor idag, det egna kapitalet bör utgöra en stor del av 
finansieringen berättar Olavi. 
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5. Analys 
I följande avsnitt knyter författarna samman den teoretiska referensramen med empirin i form 
av en analys. Analysen är uppdelad i olika rubriker för att läsaren enkelt ska kunna följa 
kopplingar från tidigare delar i uppsatsen. Avslutningsvis i detta kapitel ges en analys av 
modellen författarna presenterat. 

 

5.1 Införandet av IAS 40 
Sedan IAS 40 infördes år 2005 har stora förändringar skett för de börsnoterade 
fastighetsbolagens redovisning. Dessa förändringar som hänförs till denna princip är synliga i 
både resultat- och balansräkning. I ett bolag där fastighetsbeståndet består av många äldre 
fastigheter speglar anskaffningsvärdet inte alls rättvisande bild av bolaget. Det finns dock 
problem gällande värdering till verkligt värde, dels att det ibland finns subjektivitet med i 
bedömningarna och dels att Sverige ännu inte fått se vad en möjlig värdeförändring får för 
konsekvenser i en konjunkturnedgång. 
 
Sverige har redovisat enligt en kontinental tradition där det eftersträvats att redovisa den 
sanna bilden av företaget vilket innebär att företagen följer de lagar och regler som råder. 
Inom den anglosaxiska traditionen anses det viktigare än att ge en rättvisande bild av bolaget 
än den sanna bilden. Den kontinentala traditionen har en stark koppling till 
försiktighetsprincipen, som varit djuprotad inom svensk redovisning. Ett byte av 
redovisningstradition har enligt Andersson inneburit att svenska bolagen inte längre är så 
försiktiga i sin redovisning som tidigare. Genom införandet av IAS 40 har Sverige liksom 
övriga Europa anammat den anglosaxiska traditionen. Att Sverige gått mot den anglosaxiska 
traditionen innebär att sättet redovisa blivit likt det engelska och amerikanska sättet att 
redovisa. Detta innebär dels att det anses vara viktigare att ge en rättvisande bild av bolaget än 
att ge den sanna bilden vilket leder till att svenska bolagen har tagit ett steg från den 
djuprotade försiktighetsprincipen. 
 
Genom att redovisa enligt IASB’s ramverk anses de förvaltande fastighetsbolagen visar en 
mer rättvis bild av verksamheten än vad som gjorts tidigare (O´Regan 2006 s 153). Detta är 
något som både Carlsson och Andersson instämmer på under intervjuerna, Sverige kommer i 
framtiden få se större svängningar i årsredovisningarna i framtiden menar respondenterna.  
 

5.2 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 
För att fastställa det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet, ska företaget bedöma till 
vilket pris fastigheten kan säljas för till en köpare som är kunnig, båda parterna ska ha ett 
intresse av att affären genomförs (Smith 2006 s 188). Andersson anser att det är enklare att 
fastställa det verkliga värdet på fastighetsbeståndet om många transaktioner skett, eftersom 
bolaget får värdet på fastigheten svart på vitt och kan därefter fastställa det värdet på övriga 
fastigheter i beståndet som är någorlunda lika. Andersson menar att det är vanligt att 
börsnoterade fastighetsbolag värderar sina fastigheter till ett högre värde än de icke noterade 
bolagen.  
 
IAS 40 och redovisning till verkligt värde har inneburit en stor ökning i de svenska 
fastighetsbolagens resultat vid första redovisningstillfället. Denna värdeförändring på 
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förvaltningsfastigheterna redovisas direkt i resultaträkningen. (Smith 2006 s 189) I och med 
att värdeförändringen redovisas direkt i bolagets resultaträkning kommer vi med stor 
sannolikhet få se mer svängningar i företagens resultat enligt respondenterna. Andersson och 
Carlsson menar att det är viktigt att bolagen fortfarande tillämpar försiktighetsprincipen. Vad 
det gäller förvaltningsfastigheter anser respondenterna att anskaffningsvärdet inte alls speglar 
verksamheten på ett rättvisande sätt. Att de noterade fastighetsbolagen redovisar enligt IAS 40 
innebär de anammat matchningsprincipen. 
 
IAS 40 har enligt Waller gjort att det är lättare för olika intressenter att se om ett projekt i 
fastigheten varit värdeskapande för företaget, detta ger än mer rättvisande bild av bolaget. När 
anskaffningsvärdet tillämpades så var det svårt för intressenterna att se om projektet innebar 
en värdeökning för fastigheten.  
 

5.3 Intern- externvärdering 
Enligt IAS 40 är det att föredra om en oberoende extern värderare utför uppdraget av 
värderingen av fastigheten, dock är det tillåtet att utföra värderingen internt i bolaget (FAR 
IAS 40 p 32). 
 
Enligt redovisningens kvalitativa egenskaper är en viktig egenskap verifierbarhet. Detta 
innebär att bolagen bör kunna verifiera de bedömningar som gjort under året. Att 
verifierbarhet är en viktig egenskap i redovisningen beror på att man så långt det är möjligt 
vill hålla subjektiva bedömningar borta från redovisningen. Tillförlitligheten i företagens 
årsredovisningar är en annan viktigt egenskap. Att årsredovisningen är tillförlitlig innebär att 
bland annat att företagets tillgångar inte får över- eller undervärderas (Smith 2006 s 30). 
Denna kvalitativa egenskap hänger ihop med försiktighetsprincipen eftersom försiktighet bör 
antas vid värdering. Samtliga respondenter anser att det är att föredra om värderingen av 
fastighetsbeståndet utförs externt, men att det är mer viktigt på vissa objekt än andra. Carlsson 
anser att det är viktigare att de större objekten värderas externt av en oberoende värderare.  
 
Att IAS 40 tillåter internvärdering tror respondenten dels beror på att kompetensen av 
värdering finns inom de stora fastighetsbolagen. En respondent säger att det är att föredra om 
fastighetsbolagen använder sig av oberoende värderare för att öka trovärdigheten. Enligt 
Waller så måste företagen kommunicera mot fastighetsmarknaden och visa hur bolaget valt 
att värdera sina förvaltningsfastigheter så att förtroendet mot utomstående intressenter förblir. 
Ett bolag som värderar en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd externt varje kvartal är enligt 
Waller ett optimalt sätt att utforma värderingen, då hela beståndet blir externt värderat under 
ett år. Författarna granskade samtliga börsnoterade fastighetsbolag och såg då att hälften av 
dessa internvärderat samtliga bestånd och den andra halvan valt att delvis värdera externt. 
 

5.4 Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av 
subjektiva bedömningar 
Bengtsson (2006) beskriver subjektivitet och kreativitet i bolagens redovisning. Ett av de 
tillvägagångssätt som gör det möjligt för bolagen att förfina siffrorna i årsredovisningen är 
ändrade redovisningsprinciper (Bengtsson 2006 s 46). Enligt respondenterna finns utrymme 
för subjektivitet i värderingen av fastigheter. Det finns enligt respondenterna inget uttalat om 
hur mycket som får skilja på värdet i värderingen beroende på vem fastigheten värderas av. 
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Det är väldigt mycket indata en värderare ska ta hänsyn till i kalkylen. Respondenterna är 
överens om att ett osäkerhetsintervall mellan fem till tio procent är godtagbart. Vidare menar 
de att det kan förekomma större differenser på vissa delar av fastighetsbeståndet. Waller 
menar dock att den felmarginalen mellan fem och tio procent kan handla om stora summor för 
bolagen. Waller berättar att osäkerheten kring värdering kan motsvara driftnettot i många 
bolag. Wieslander instämmer att en felmarginal på upp till tio procent på värderingen av 
fastigheter är vanligt beroende på vem som utför den. Wieslander anser dock att mer än tio 
procent i felmarginal inte bör vara godtagbar. 
 
Enligt agentteorin kan företagsledningen få incitament att höja resultatet om det finns 
bonussystem kopplat till det. Enligt respondenterna finns möjligheten genom värdering till 
verkligt värde att företagsledarna värderar upp värdet på fastigheterna för att det finns 
ekonomiska fördelar att hämta. Waller menar dock att detta inte är möjligt att upprepa vid 
flera tillfällen eftersom bolagen måste motivera en ständig positiv ökning av fastigheterna. 
 
Eftersom agentteorin syftar till att företagsledningen vill göra ett så bra jobb som möjligt för 
att leva upp till ägarnas förväntningar. Finns det ett bonussystem som är kopplat till resultatet, 
så är det enligt agentteorin viktigt att ha kontroller så att ägarna kan försäkra sig om att 
företaget sköts på ett sätt som förväntas. Respondenterna menar att det är viktigt att företagen 
som redovisar till IAS 40 har en väl fungerande notapparat. De intervjuade revisorerna menar 
vidare att deras arbete har blivit mer omfattande av den nya regeln vilket syns då det går åt 
mycket fler timmar arbete än tidigare. 
 
Skulle bolagen ha avsikt att styra värderingen högt eller lågt så skulle de systematiskt kunna 
välja ur den undre eller övre delen av det marknadsmässiga intervallet. På detta sätt skulle det 
vara möjligt att styra hela resultatet för perioden om fastighetsbeståndet var av väsentlig del 
för bolaget enligt Waller. Enligt Bengtsson har de undersökningar som gjorts kring kreativitet 
i redovisningen visat att bolagen justerar siffrorna för att höja företagets ställning eller att 
företagsledningen haft för avsikt att vinna ekonomiska fördelar (Bengtsson 2006 s 46). 
 
Enligt respondenterna finns det en liten risk att ett bolag skulle kunna dela ut vinst till 
aktieägare på den värdeförändring som skett. Enligt Olavi finns det en teoretisk möjlighet att 
ett bolag kan dela ut ”fiktiva” vinster till aktieägarna, vidare menar Olavi att det skulle 
innebära stora förluster för bolagen vid en konjunkturnedgång. Revisorerna menar också att 
denna möjlighet finns, men att det finns andra lagar och regler som stoppar företagen från att 
göra alltför stora utdelningar. 
 
Vidare menar Olavi att det är möjligt för bolagen att värdera upp sitt fastighetsbestånd under 
en konjunkturnedgång, om värderingen görs internt i företaget, detta för att täcka eventuella 
förluster som förväntas. Andersson menar dock att detta är osannolikt eftersom revisorerna 
begär in material för att granska värderingarna.  

5.5 Analys av modellen 
När författarna skapade modellen hade de för avsikt att den skulle ge läsaren förståelse för hur 
pass känsliga bolagen kan vara vid negativa värdeförändringar och hur stor betydelse 
värdeförändringen kan ha för resultat- och balansräkningen. Författarna kommer nu att visa 
vad effekterna av en värdeförändring av fastighetsbeståndet kan få på företagets resultat- och 
balansräkning. Författarna kommer även visa effekten på bolagens soliditet eftersom den 
anses vara viktig då den visar bolagets kapitalstyrka och finansiella struktur.   
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5.5.1 Resultaträkningen 

I modellen visar författarna att värdeförändringen av förvaltningsfastigheterna har stor 
betydelse för årets resultat. I resultaträkningen visar det sig att resultatet minskar kraftigt för 
båda bolagen. Redan när man bara eliminerar värdeökningen så minskar resultatet för 
Ljungberggruppen med nästan 90 % medan Balders resultat minskar med nästan 50 %. Det 
märks tydligt att värdeökningen har stor påverkan på resultatet. Vidare när författarna 
minskar värdet på förvaltningsfastigheterna med fem procent, tio procent och 15 % så gör 
båda bolagen förluster. Att värdeförändringen har stor betydelse för resultatet råder det ingen 
tvekan om. Med detta sätt att ta upp värdeförändringen i resultaträkningen kan liknas med 
matchningsprincipen som författarna tidigare nämnt. 

5.5.2 Balansräkningen 

Värdeförändringen i resultaträkningen påverkar direkt tillgångarna i balansräkningen. Ökar 
värdet så ökar tillgångarna och vice versa. Förändringen i tillgångarna balanseras upp med 
förändring i eget kapital. I modellen har författarna valt att lägga värdeförändringen i en egen 
post för att på bästa sätt illustrera detta för läsaren. I verkligheten ska dock posten för 
balanserade vinstmedel inklusive årets resultat användas för detta. För Balder skulle en 
värdeminskning med tio procent göra att balanserade vinstmedel inte skulle räcka. 
Ljungberggruppens vinstmedel skulle näst intill raderas vid en värdeminskning med tio 
procent. 

5.5.3 Soliditeten 

Enligt Carlsson så är en soliditet över 30 procent ansågs som god för ett fastighetsbolag. 
Carlsson menade vidare att ett fastighetsbolag inte bör ligga under 20 procent. Modellen visar 
två bolag som vid 2006 årsredovisning redovisar väldigt olika soliditetsmått. 
Ljungberggruppen visar en stark soliditet på 43,3 % vilket tyder på att bolaget har en stark 
kapitalstyrka och har goda förutsättningar att klara förluster (Karlsson 2005 s 165). Balder 
däremot redovisar en vad man kan anse som en dålig soliditet på 20,6 % vid 2006 
årsredovisningen. Det betyder att Balder har svårare att klara förluster än Ljungberggruppen. 
Det framgår också av modellen att soliditeten minskar snabbare för bolag med lägre soliditet.  
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6. Slutsatser 
I slutsatsen presenterar författarna vad som framkommit i arbetet. Inledningsvis återges syftet 
och forskningsfrågorna för att därefter besvaras. Sedan följer att antal huvudrubriker, dessa 
huvudrubriker behandlar de områden som anses viktigast för uppsatsen.  

 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fastighetsbolagen som värderar sitt 
fastighetsbestånd till verkligt värde påverkas då marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter 
sjunker. Författarna avsåg även att undersöka vad som ansågs vara en godtagbar 
felmarginal vid värdering och vilka konsekvenser subjektivitet i värderingen kan få för 
bolagen 

 
- Hur kommer fastighetsbolagen påverkas av ett sjunkande marknadsvärde av 

förvaltningsfastigheter då fastighetsbeståndet är värderat enligt IAS 40? 
 
- Vad anses vara en godtagbar felmarginal vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde?  
 
- Vilka möjliga konsekvenser kan subjektivitet i värderingen få för fastighetsbolagen? 

 

6.1 Införandet av IAS 40 
Efter införandet av IAS 40 och redovisning till verkligt värde har svensk redovisning tagit ett 
steg från försiktighetsprincipen för att matcha kostnader och intäkter till den period de kan 
hänföras till, vilket innebär att matchningsprincipen har vunnit fördelar av de nya reglerna. 
Syftet med de nya redovisningsreglerna var framförallt att öka jämförbarheten mellan bolag 
världen över.  
 
Analysen visar att jämförbarheten mellan fastighetsbolagen ökat. En stor fördel är att det 
genom de nya reglerna är möjligt att jämföra svenska bolag med bolag i andra länder med 
samma redovisningsprincip. Det är positivt att bolagen visar ett verkligt värde på 
fastighetsbestånden istället för det värde som de anskaffades för. Åtminstone så länge det 
verkliga värdet som redovisas hålls fri från övervärderingar. 
 

6.2 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 
Att fastighetsbolagens redovisningar har hög jämförbarhet över tiden är viktigt kriterium inom 
redovisningen, risken är att denna försämras genom svängningarna i bolagens resultat som har 
direkt koppling till värderingen av fastighetsbeståndet. En stor del av företagets resultat 
kommer att grunda sig på fastighetsbeståndets värde som påverkas av om vi befinner oss i en 
hög- eller lågkonjunktur. Studien visar dock att jämförbarheten mellan bolagen runt om i 
världen har ökat samt relevansen i dess redovisning ökat genom redovisning till verkligt värde 
vilket är positivt, möjligen på bekostnad av jämförbarhet över tiden. 



35 

6.3 Intern- och extern värdering 
Författarna anser att IAS 40 inte är fullutvecklad dels vad gäller jämförbarheten mellan 
företagen kan förbättras.  Även om jämförbarheten mellan företagen har ökat så skiljer det 
fortfarande i hur fastighetsbeståndet värderas, exempelvis att en del bolag värderar 
fastighetsbeståndet externt och andra internt. Då det finns utrymmen för subjektivitet i 
bedömningen skulle trovärdigheten för företagen öka om värderingen skedde av en extern 
oberoende värderare författarna menar att detta möjligtvis skulle öka jämförbarheten mellan 
bolagen.  
 

6.4  Möjliga konsekvenser vid en konjunkturnedgång samt konsekvenser av 
subjektiva bedömningar 
Samtliga respondenter är överens om att redovisning till verkligt värde ger en mer rättvisande 
bild av företaget än vad anskaffningsvärdet ger. Det finns dock frågetecken kring det verkliga 
värdet, respondenterna menar att ännu har inte några effekter vid en konjunkturnedgång 
skådats eftersom IFRS/IAS inte upplevt detta ännu. Genom den modell som presenterats kan 
vi se vilka konsekvenser värdeförändring åt det negativa hållet kan få för fastighetsbolagen. I 
den modell som presenterades i analysen visades vilka effekter en värdeminskning med bara 
fem procent skulle kunna få för ett bolag med redan en dålig soliditet.    
 
Författarna menar inte att måla upp ett slags skräckscenario om att alla bolag som valt att 
redovisa enligt IAS 40 kommer att fuska med redovisningen. Genom denna studie belyses 
dock att möjligheten för bolagen att förfina siffrorna i bolaget har blivit enklare än tidigare. 
 
Utgångspunkten i agentteorin är att företagsledningen strävar efter att tillfredställa ägarnas 
mål och krav. Strävan efter att nå målen och kraven ger företagsledningen egna ekonomiska 
fördelar om det finns ett bonussystem som kopplas till bolagets resultat. Därför ligger det i 
ägarnas intresse att utforma belöningar som ska göra att företagsledningen strävar efter att 
maximera vinsten och presenterar de resultat som ägarna förväntar. Bonussystem som är 
kopplat till bolagets resultat är en möjlig väg de kan ta för att få företagsledningen att arbeta 
extra hårt för att nå goda resultat. Ett bonussystem ger företagsledningen goda incitament till 
att sträva efter att höja resultatet eftersom då det finns stora ekonomiska fördelar för 
företagsledningen att hämta vid ett bra resultat. Agentteorin belyser även problemet av 
asymmetrisk information, där problemet finns att företagsledningen medvetet skulle vilseleda 
ägarna för att dra fördelar av det. Under intervjuerna har respondenterna berättat att det 
möjligtvis är lättare än tidigare att förfina siffrorna för att höja resultatet. Det är möjligt för 
exempelvis en VD skulle göra detta för att få en bonus. Bengtsson har i sin avhandling angett 
att byte av redovisningsprincip ökar risken för att vara kreativ i redovisningen. Denna studie 
visar att ett byte av redovisningsprincip möjligen ökar risken för att svenska fastighetsbolag 
att vara kreativa i sin redovisning. Dels på grund av den felmarginal som är tillåten, tio 
procent, men även lägre procenttal kan innebära stora summor för företaget och vid en 
konjunkturnedgång kan detta innebära negativa konsekvenser för företaget och dess soliditet. 
Bengtsson nämner byte av redovisningsprincip som en möjlighet att vara subjektiv i 
värderingen eller att medvetet höja resultatet för att det gynnar egna intressen. Waller menar 
att detta är möjligt men att det bara går att utföra vid enstaka tillfällen. Undersökningen har 
dock visat att det kan få mycket negativa konsekvenser för företaget även om det bara 
åstadkommes en gång eftersom det ofta handlar om stora summor. Enligt Waller skulle ett 
helt års driftnetto kunna raderas vid felbedömningar.  
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Värderingen av fastighetsvärdet grundas till viss del på subjektivitet, då det finns en 
godtagbar felmarginal mellan fem och tio procent som anses vara godtagbar enligt 
respondenterna. Denna felmarginal kan dock få negativa konsekvenser för bolagen, vid ett 
minskat marknadsvärde på fastigheterna. Den förenklade modellen som konstruerats för 
studien visar tendenser på att ett bolag med dålig soliditet påverkas starkt om värdet på 
fastigheterna sjunker med några procent. Detta skulle skada bolagets trovärdighet på 
aktiemarknaden.  
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7. Reflektioner 
I följande avsnitt ges förslag på möjliga förbättringar inom det område som undersökts. 
Vidare ges förslag på fortsatt forskning inom det valda problemområdet. 

 
Genom denna uppsats har inte en lösning på ett problem skapats, vilket inte heller var 
studiens syfte. Idag vet ingen hur en konjunkturnedgång kommer att påverka bolagens resultat 
och balansräkningar. Den modell som byggts upp visar att det kan bli problem för bolag som 
har dålig. En värdeminskning av fastighetsbeståndet påverkar soliditeten kraftigt, detta är 
viktigt att belysa. 
 
Problemet kring subjektiva bedömningar har belysts främst med utgångspunkt i agentteorin. 
Studien pekar på att det är enklare än tidigare att förfina siffrorna i företaget och med ett 
bonussystem kan incitament finnas för detta. Det betyder inte att det kommer bli vanligt 
förekommande i Sverige, men det har hänt på amerikanska marknaden och om möjligheten 
finns där torde den även finnas i Sverige.  
 
Enligt författarna skulle risken för övervärdering av förvaltningsfastigheter minska om IAS 40 
tvingade bolagen att utföra värderingen av fastighetsbeståndet externt, om inte hela så 
åtminstone vissa delar av det. Waller visade på ett föredöme vad det gäller värderings av ett 
fastighetsbestånd. Ett fastighetsbolag värderade en fjärdedel av fastighetsbeståndet externt en 
gång i kvartalet, på så sätt värderades hela fastighetsbeståndet externt någon gång under året. 
Detta skulle möjligen begränsa utrymmet för subjektivitet i bedömningen av värdet på 
fastigheterna. 
 
En felmarginal på fem till tio procent kan handla om stora summor för många noterade 
fastighetsbolag. Det är något oroväckande att det kan handla om så stora belopp som är 
godtagbara, studien visar vad felbedömningar får för effekter för soliditeten i företag och 
synnerligen för ett företag som redan har en dålig soliditet. Det är inte troligt att vi kommer att 
uppleva en ny fastighetskris som den Sverige gick igenom på 1990- talet, men risken att en 
del bolag med ett stort antal fastigheter kan få problem om de värderat beståndet för högt vid 
en konjunkturnedgång. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Genom denna studie vill författarna lyfta fram redovisningens kvalitativa egenskaper som 
synnerligen viktiga. Jämförbarheten över tiden är ett viktigt kriterium, studien har visat att 
IAS 40 möjligen påverkar denna egenskap negativt då företagets resultat till stor del kommer 
att påverkas av yttre krafter. Det skulle vara intressant att undersöka vilka konsekvenser det 
får för redovisningens trovärdighet och då främst hur jämförbarheten över tiden påverkades 
på längre sikt. 
 
En annan aspekt som kan vara intressant att fortsätta undersöka är försiktighetsprincipen. Vad 
innebär det att vi tar ett så stort steg från denna djupt rotade princip? Det väntas eventuellt 
komma en liknande lag år 2009 för juridiska personer, vilka är riskerna eller möjligheterna för 
dessa bolag med utgångspunkt från försiktighetsprincipen?  
 
Med hänsyn till försiktighetsprincipen kan det finnas intresse att undersöka hur de noterade 
koncernbolagen som värderat fastighetsbeståndet enligt IAS 40 påverkas vid en 
konjunkturnedgång. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Noter till resultat- och balansräkningarna: 

 
• Skattesatsen för Ljungberggruppen AB är beräknad efter verklig skattesats för bolaget 

i årsredovisningen, dvs. skatt/resultat före skatt 
• Skattesatsen för Fastighets AB Balder är inte medräknad då den av författarna saknar 

betydelse för resultatet vid förändring av värdet på förvaltningsfastigheterna. 
 
 

Koncernresultaträkning för Ljungberggruppen AB 2006-12-31  

      

Resultaträkning Verklig 0% -5% -10 % -15 % 

Belopp i kkr.      

      

Bruttoresultat 455 713     

      

Central adm. & marknadsföring -57 146     

Värdeföränd förvaltningsfastighet 1 880 982 0 -748 696 -1 497 392 -2 246 088 

Rörelseresultat 2 279 549 398 567 -350 129 -1 098 825 -1 847 521 

      

Resultat efter finansiella poster -124 444     

  274 123    

Skatt på årets resultat -598 289 -76 097 0 0 0 

      

Årets resultat 1 556 816 198 026 -474 573 -1 223 269 -1 971 965 
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 Koncernbalansräkning för Ljungberggruppen AB 2006-12-31 
 

Balansräkning Verklig 0 % -5 % -10 % -15 % 

Belopp i kkr.      

      

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Förvaltningsfastigheter 16 854 900 -1 880 982 -2 629 678 -3 378 374 -4 127 070 

Övriga anläggningstillgångar 543 020     

Summa anläggningstillgångar 17 397 920 15 516 938 14 768 242 14 019 546 13 270 850 

      

Summa omsättningstillgångar 623 449     

Summa tillgångar 18 021 369 16 140 387 15 391 691 14 642 995 13 894 299 

      

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 333 052     

Övrigt tillskjutet kapital 3 954 574     

Reserver 5 455     

Bal. vinstmedel inkl årets resultat 3 512 058     

Minskning av EK pga. Värdeföränd  -1 880 982 -2 629 678 -3 378 374 -4 127 070 

Summa eget kapital 7 805 139 5 924 157 5 175 461 4 426 765 3 678 069 

      

S:a skulder 10 216 230 10 216 230 10 216 230 10 216 230 10 216 230 

S:a eget kapital och skulder 18 021 369 16 140 387 15 391 691 14 642 995 13 894 299 

      

      

;yckeltal      

Soliditet (%) 43,3 36,7 33,6 30.2% 26,5 
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Koncernresultaträkning för Balder AB 2006-12-31   

      

      

Resultaträkning Verklig 0 % -5 % -10 % -15 % 

Belopp i mkr      

      

Bruttoresultat 344,70     

      

Central adm. & marknadsföring -24,30     

Värdeföränd förvaltningsfastighet 212,00 - -336,83 -673,66 -1 010,49 

Rörelseresultat 532,40 320,40 -16,43 -353,26 -690,09 

      

Resultat efter finansiella poster -161,40     

      

Aktuell skatt -3,40     

Uppskjuten skatt 73,20     

      

Årets resultat 440,80 228,80 -108,03 -444,86 -781,69 
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Koncernbalansräkning för Balder AB 2006-12-31 
 
 

Balansräkning Verklig 0 % -5 % -10 % -15 % 

Belopp i kkr.      

      

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Förvaltningsfastigheter 6 948,60 -212,00 -548,83 -885,66 -1 222,49 

Övriga anläggningstillgångar 284,00     

Summa anläggningstillgångar 7 232,60 7 020,60 6 683,77 6 346,94 6 010,11 

      

Summa omsättningstillgångar 53,60     

Summa tillgångar 7 286,20 7 074,20 6 737,37 6 400,54 6 063,71 

      

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 16,20     

Övrigt tillskjutet kapital 779,30     

Reserver -     

Bal. vinstmedel inkl årets resultat 705,20     

Minskning av EK pga värdeföränd - -212,00 -548,83 -885,66 -1 222,49 

Summa eget kapital 1 500,70 1 288,70 951,87 615,04 278,21 

      

S:a skulder 5 785,50 5 785,50 5 785,50 5 785,50 5 785,50 

S:a eget kapital och skulder 7 286,20 7 074,20 6 737,37 6 400,54 6 063,71 

      

      

;yckeltal      

Soliditet (%) 20,6 18,2 14,1 9,6 4,6 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Olavi 
 

 
- Är det ett problem för börsmäklare att företagen värderar sina förvaltningsfastigheter 

olika, det vill säga att en del värderar internt och andra externt? Blir resultatet 
tillförlitligt när det värderas internt?  

 
- Kan det bli effekter och i så fall vilka på aktiemarknaden på grund av osäkerheten 

kring värderingen?  
 
- Kan Ni se något minskat intresse av fastighetsbolagsaktier på marknaden idag?  
 
- Finns det risk att företag som har interna värderingsmän och gör förlust värderar upp 

sina förvaltningsfastigheter för att täcka upp för förlusten och på så sätt lura 
aktieägarna?  

 
- Då fastighetsbolagen värderat till verkligt värde har de möjligtvis delat ut vinster på 

tillgångar som egentligen inte inneburit en verklig vinst. Om konjunkturen vänder 
finns det då risk att företagen gör stora förluster?  

 
- Då ett företag har värderat till verkligt värde och värdet på fastigheten ökar, så leder 

det till att företagen får ett högre resultat, om företaget ger utdelning på detta resultat 
finns det då risk att om konjunkturen på fastighetsmarknaden vänder nedåt att bolagen 
gett för hög utdelning till aktieägarna?  

 
- Har ett företag som värderat sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde större 

chans att bättre klara en konjunkturnergång än ett företag som värderat till verkligt 
värde?  

 
- Skulle konsekvenserna av en övervärdering samt överbelåning kunna leda till en s.k. 

fastighetskris liknande den på 1990- talet? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till Waller 

 
- När fastighetsföretagen värderar sina förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har de 

möjligt att värdera till verkligt värde.  Hur bestämmer man värdet på en 
förvaltningsfastighet? 

 
- Är det ett problem att företagen värderar sina förvaltningsfastigheter olika, det vill 

säga att en del gör interna värderingar och andra bolag har externa oberoende 
värderare? Blir resultatet tillförlitligt när det värderas internt? Varför tillåter IAS 40 
olika värderingsmöjligheter? 

 
- Då fastighetsbolagen värderat till verkligt värde har de möjligtvis delat ut vinster på 

tillgångar som egentligen inte inneburit en verklig vinst. Om konjunkturen vänder 
finns det då risk att företagen gör stora förluster? 

 
- Hur ser er mall ut för värdering av fastigheter? 

 
- Vad är en godtagbar differens mellan olika värderingar av samma objekt? 

 
- Skiljer det något mellan värdering av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter? 

 
- Ponera att man har för avsikt att manipulera värderingen. Vart finns det mest utrymme 

för att göra subjektiva bedömningar i en värdering? 
 

- Hur bestämmer man värdet på ovanliga fastigheter tex Globen? 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till Wieslander 
 

- Hur ser er mall ut för värdering av fastigheter? 
 
- Vad är en godtagbar differens mellan olika värderingar av samma objekt? 
 
- Skiljer det något mellan värdering av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter? 
 
- Ponera att man har för avsikt att manipulera värderingen. Vart finns det mest utrymme 

för att göra subjektiva bedömningar i en värdering? 
 
- Hur bestämmer man värdet på ovanliga fastigheter tex Globen? 
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Bilaga 5 
 
Intervjufrågor till Andersson och Carlsson 
  
 

- När fastighetsföretagen värderar sina förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har 
de möjligt att värdera till verkligt värde.  Hur bestämmer man värdet på en 
förvaltningsfastighet? 

 
- Är det ett problem för börsmäklare att företagen värderar sina förvaltningsfastigheter 

olika, dvs att en del har interna värderingsmän och andra bolag har externa oberoende 
värderare? Blir resultatet tillförlitligt när det värderas internt? 

 
- Kan det bli effekter och i så fall vilka på aktiemarknaden pga osäkerheten kring 

värderingen? 
 

- Finns det risk att företag som har interna värderingsmän och gör förlust värderar upp 
sina förvaltningsfastigheter för att täcka upp för förlusten? Vilka kontroller görs för att 
undvika detta?  

 
 
- Då fastighetsbolagen värderat till verkligt värde har de möjligtvis delat ut vinster på 

tillgångar som egentligen inte inneburit en verklig vinst. Om konjunkturen vänder 
finns det då risk att företagen gör stora förluster? 

 
 

- Har ett företag som värderat sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde större 
chans att bättre klara en konjunkturnergång än ett företag som värderat till verkligt 
värde? 

 
- Har fastighetsbolagen ökat sin belåning på förvaltningsfastigheterna sedan de 

värderade om till verkligt värde?  
 

- Skulle konsekvenserna av en övervärdering samt överbelåning kunna leda till en s.k. 
fastighetskris liknande den på 1990- talet? 

 
- När förvaltningsfastighetsbolagen värderar upp sina fastigheter höjs resultatet samt 

skatten. Var i eget kapital redovisar företagen dessa värderegleringar, vilka konton 
brukar förekomma? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


