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Abstract 

Vi undersöker i denna studie hur införandet att redovisa biologiska tillgångar till verkligt 

värde (IAS 41) har påverkat redovisningens värderelevans. Detta gör vi dels genom att 

studera aktiekursers rörlighet på rapportdagar, dels genom att studera kvoten 

börsvärde/redovisat eget kapital. I den första undersökningen studerar vi om marknaden 

reagerar kraftigare på finansiell information efter införandet av IAS 41 än innan. Vi tolkar 

starkare kursrörelser på rapportdagen som att aktiemarknaden upplever större osäkerhet vid 

tolkning av information som förmedlas i de finansiella rapporterna och att tillförlitligheten i 

redovisningsinformationen har försämrats. Vi ser ökade kursrörelser som en minskning i 

redovisningens värderelevans. Vi studerar i den andra undersökningen om kvoten 

börsvärde/redovisat eget kapital har minskat efter införandet av IAS 41. Vi antar att 

värderelevansen i redovisningen har ökat om kvoten börsvärde/redovisade eget kapital har 

blivit mindre efter införandet av redovisningsstandarden eftersom det tyder på en bättre 

överensstämmelse mellan bolagets redovisade värden och marknadens värdering av bolaget. 

Vi presenterar resultat som visar på starkare kursrörelser på rapportdagen efter införandet av 

IAS 41. Vi visar också att kvoten som avser förhållandet mellan börsvärde och redovisat eget 

kapital har ökat efter övergången till IAS 41. Resultaten ger oss anledning att ifrågasätta 

adekvansen i att redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde såsom IAS 41 föreskriver. 
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1. Introduktion  

Till följd av att företag idag alltmer vänder sig mot en global marknad växer också behovet av 

gemensamma regelverk för utformningen av redovisning. Inom europeiska gemenskapen 

(EG) har arbetet med att utveckla en harmoniserad redovisning länge skett i form av 

utveckling av bolagsrättsliga direktiv. Dessa har emellertid haft en begränsad inverkan på den 

europeiska redovisningen då de ofta har tillåtit olika alternativ i värderingsfrågor och även 

tillåtit skattemässiga reserveringar (Smith, 2006, s. 69). 

Mot bakgrund av behovet av att harmonisera reglerna på redovisningsområdet antog 

Europaparlamentet och ministerrådet i juli 2002 en förordning om tillämpning av 

International Accounting Standard Board’s (IASB) regelverk, International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS), inom EU (IAS-

förordningen). Förordningen trädde i kraft 1 januari 2005 och innebar att samtliga noterade 

företag inom EU skall upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder som 

utfärdats av IASB och som antagits av kommissionen (Smith, 2006, s 71). Förordningen är, 

till skillnad från de direktiv som tidigare antagits inom unionen, direkt tillämplig i 

medlemsländerna (SOU 2003:71 s. 78).  

En internationell spridning av IAS bidrar till att öka jämförbarheten mellan 

redovisningshandlingar från företag som har sitt säte på den Europeiska marknaden och även 

till att ge företag inom gemenskapen möjlighet att på lika villkor konkurrera om finansiella 

resurser på gemenskapens kapitalmarknader (SOU 2003:71 s. 73). Förespråkare av en 

internationell anpassning till IFRS/IAS menar att den ökade möjligheten att jämföra olika 

bolags ekonomiska prestationer och det faktum att konkurrensen om finansiella resurser sker 

på lika villkor leder till effektivare internationella kapitalmarknader, vilket i förlängningen ger 

lägre kapitalkostnader för företagen (Jeanjean, 2008). Kritiker har å andra sidan menat att en 

gemensam tillämpning av IFRS/IAS inte med nödvändighet gör bolagens finansiella rapporter 

mer informativa och jämförbara. Det har anförts att det är det redovisande bolagets motiv vid 

upprättande av finansiella rapporter, snarare än vilka redovisningsstandarder det använder sig 

av, som avgör kvaliteten i den information som förmedlas (Burgstahler et al., 2006). Den 

skepsis som finns gentemot införandet av gemensamma redovisningsregler som ett sätt att öka 

redovisningens jämförbarhet har sin grund i att redovisningsstandarderna fortfarande lämnar 
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stort utrymme för egna bedömningar vid upprättandet av de finansiella rapporterna (Jeanjean, 

2008).  

Beslutet att inom Europa tillämpa gemensamma redovisningsregler är utan tvivel en av de 

största händelserna i redovisningsämnets historia och har lett till att IAS i dag är det globalt 

mest tillämpade regelverket för redovisning (Hung, 2007). Övergången till IFRS/IAS har fått 

stora konsekvenser för många europeiska bolags finansiella rapportering. Inte minst har bolag 

med biologiska tillgångar fått nya riktlinjer för redovisning och tillgångsvärdering. Enligt IAS 

41 skall biologiska tillgångar när de redovisas första gången och vid samtliga påföljande 

balanstillfällen värderas till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. 

Konsekvensen för bolag med stora biologiska tillgångar har således blivit att möjligheten att 

värdera sina biologiska tillgångar enligt den tidigare tillämpade anskaffningsvärdesmetoden i 

allt väsentligt försvunnit.   

Många, såväl revisorer som rapporterande företag som långivare, har haft synpunkter på att 

redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde istället för, som tidigare, till 

anskaffningsutgiften.  Standarden har bl.a. ansetts vara alltför teoretisk i sin utformning och 

för att vara för svår att tillämpa för de praktiker som skall följa de riktlinjer som standarden 

påbjuder (Herbohn, 2006).  Att värdera biologiska tillgångar till verkligt värde ställer nya krav 

på bolagen att göra korrekta tillgångsvärderingar.  

Det finns allmänna svårigheter med redovisning till verkligt värde när det kommer till att 

bestämma verkliga värden på tillgångar och skulder som inte finns på någon marknad. Det 

verkliga värdet bestäms i dessa fall istället ofta med hjälp av olika ekonomiska modeller. Det 

kan orsaka skillnader i värderingssätt, vilket oundvikligen leder till större osäkerhet då dessa 

värden skall bestämmas. (Hamberg et al 2007) Svårigheten med att bestämma ett korrekt 

verkligt värde riskerar att leda till ett subjektivt värderingsförfarande som i förlängningen kan 

minska redovisningens tillförlitlighet (Bengtsson, 2008). Redovisning till verkligt värde antas 

å andra sidan bidra till att skapa en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning 

eftersom de redovisade värdena närmar sig de aktuella marknadspriserna för tillgångar och 

skulder (Bengtsson, 2008).  

Om införandet av värdering till verkligt värde faktiskt bidrar till att ge investerare en mer 

rättvisande bild av företaget borde informationen vara värderelevant för marknaden, vilket bör 

återspeglas i aktiekursen. Med redovisningens värderelevans åsyftas 
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redovisningsinformationens förmåga att återge sådan information som påverkar värderingen 

av företaget (Hellström, 2009, s 114). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av redovisning till verkligt värde för 

biologiska tillgångar (IAS 41) har påverkat redovisningens värderelevans. Studien har gjorts 

genom att mäta värderelevansen i redovisningsinformationen på två sätt. Den första 

undersökningen har gjorts genom att studera styrkan i aktiekursens rörlighet på rapportdagen 

före respektive efter införandet av IAS 41. Den andra undersökningen har gjorts genom att 

undersöka hur införandet av IAS 41 har påverkat kvoten börsvärde/redovisat eget kapital.  

Det nya sättet att redovisa biologiska tillgångar kan bidra till en mer rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning men riskerar också att leda till ett värderingsförfarande som 

präglas av subjektiva bedömningar, vilket i förlängningen kan skada tillförlitligheten i 

redovisningsinformationen. En effekt kan bli större osäkerhet på marknaden vid tolkning av 

den finansiella informationen. En ökad kursrörlighet på rapportdagen kan betraktas som att 

värderelevansen i redovisningsinformationen har försämrats. Den första undersökningen 

motiveras således av att ökad osäkerhet, vid tolkning av den information som lämnas vid 

rapporteringstillfället, kommer till uttryck i form av ökad kursrörlighet. Frågan är således 

om införandet av IAS 41 har bidragit till ökad kursrörlighet på rapportdagar?  

Den andra undersökningen som jämför kvotutveckling mellan börsvärde/redovisat eget 

kapital görs mot bakgrund av antagandet att det i teorin bör finnas en stark överensstämmelse 

mellan det redovisade egna kapitalet och företagets värde på börsen om 

redovisningsinformationen är relevant. Om balansvärdena i de finansiella rapporterna efter 

införandet av IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning bör således 

denna kvot ha närmat sig 1. Frågan är således om införandet av IAS 41 har lett till att kvoten 

börsvärde/redovisat eget kapital har närmat sig 1? En kvot som närmat sig 1 kan således ses 

som att företagets värde i redovisad form bättre kan förklara bolagets marknadsvärde och att 

värderelevansen i redovisningsinformationen har ökat.  

Det finns vissa problem kopplade till sättet att mäta värderelevans i redovisningsinformation 

som skall antydas redan i inledningen av denna studie. Det allmänt vedertagna sättet är att 

studera korrelationen mellan aktiepris eller aktieavkastning och någon variabel hämtad ur 

redovisningsinformationen, såsom redovisad vinst eller balansvärden. Författare till sådana 

studier tycks snarast förutsätta att marknaden effektivt bearbetar och värderar all tillgänglig 
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information, och är ofta obenägna att ifrågasätta marknadens effektivitet (Aboody et al 2002). 

Detta trots att många studier på senare tid gett anledning att betvivla marknadens effektivitet. 

(Holthausen et al 2001). En trolig anledning är att antagandet om den effektiva marknaden 

närmast utgör en förutsättning för att kunna tolka förändringar i aktiepris eller avkastning som 

en konsekvens av information förmedlad i redovisningen (Aboody et al 2002). 

Uppsatsen kommer nu att fortsätta enligt följande. Allra först (kapitel 2) kommer vi att 

behandla innebörden av den nya standarden för redovisning av biologiska tillgångar (IAS 41). 

Därefter följer ett teorikapitel (3) som behandlar redovisningens kvalitativa egenskaper (3.1), 

tidigare studier med fokus på redovisningens värderelevans (3.2) samt ett avsnitt som 

behandlar olika aspekter av att redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde (3.3). Vi 

ställer sedan upp våra forskningshypoteser (4) som följs av ett metodkapitel (5). Därefter 

presenteras studiens resultat (6). Slutligen redogörs för studiens slutsatser (7).  

2. IAS 41 

IAS 41 anger principer för redovisning av jord- och skogsbruksverksamhet. Med jord och 

skogsbruksverksamhet avses ett företags biologiska omvandling av levande djur eller växter 

(biologiska tillgångar) för försäljning, till jord och skogsbruksprodukter eller till nya 

biologiska tillgångar. Standarden skall tillämpas vid all redovisning av biologiska tillgångar i 

den mån tillgångarna är hänförliga till jord och skogsbruksverksamhet, liksom vid 

redovisning av jord och skogsbruksprodukter vid själva skördetidpunkten. Med biologisk 

tillgång avses levande djur eller levande växter, exempelvis växande skog. Med jord och 

skogsbruksprodukter avses de skördade produkterna av företagets biologiska tillgångar.           

Standarden skall emellertid inte tillämpas på den mark som används för jord och skogsbruk. 

Marken anses inte vara en biologisk tillgång och redovisas enligt de regler som gäller för 

materiella anläggningstillgångar (IAS 16). Enligt IAS 16 skall sådana tillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 

nedskrivningar. IAS 41 är inte heller tillämplig på skogs och jordbruksprodukter efter skörd. 

Följaktligen behandlar standarden inte själva förädlingen av, och inte heller själva 

lagerhållningen, av jord och skogsbruksprodukter efter att de skördats. (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, s 614 ff.)  

IAS 41 kräver att de tillgångar som omfattas av standarden, företrädesvis biologiska 

tillgångar, skall värderas till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader 
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från det att de redovisas första gången till dess att de skördas, med undantag för den händelse 

att verkligt värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när tillgångarna redovisas för första 

gången. I standarden definieras verkligt värde som det värde till vilket en tillgång skulle 

kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. (Internationell redovisningsstandard i 

Sverige IFRS/IAS, 2008, s 614 ff.) 

Tillgångarnas noterade pris på en aktiv marknad utgör den bästa grunden för bestämmandet 

av det verkliga värdet. En aktiv marknad existerar när samtliga tre kriterier är uppfyllda; 

handeln avser liknande produkter, det finns vanligen intresserade köpare och säljare och 

prisinformation är allmänt tillgänglig. I andra hand skall senaste marknadspris, alternativt 

marknadspriser för liknande tillgångar eller jämförelseindex för producerade produkter ligga 

till grund för bestämmandet av det verkliga värdet. Skulle marknadspriser eller 

jämförelseindex saknas skall det verkliga värdet bestämmas med hjälp av nuvärdet av de 

förväntade framtida betalningsströmmarna från tillgången. Bestämmandet av nuvärdet av 

framtida kassaflöden är ofta förenade med osäkra bedömningar, såsom vad gäller storleken på 

de förväntade kassaflödena och vid fastställandet av diskonteringsräntan. Denna osäkerhet 

skall emellertid enligt standarden räknas in i det verkliga värdet. Om man när tillgången skall 

redovisas för första gången bedömer att en värdering till verkligt värde inte kan göras på ett 

tillförlitligt sätt skall tillgången istället värderas till anskaffningsvärde. (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2008, s 614 ff.)  Standarden bygger emellertid på 

grundläggande antagande att det går att fastställa ett verkligt värde för alla de skogs och 

jordbrukstillgångar (biologiska tillgångar) som omfattas av bestämmelsen (Elad, 2004).  

Tillgångens värde skall bestämmas vid varje rapporteringstillfälle. Värdeförändringen som 

uppstår av en förändring av en biologisk tillgångs verkliga värden skall redovisas direkt över 

resultaträkningen och kommer således att påverka periodens resultat. Detta gäller även första 

gången tillgången redovisas till verkligt värde.  (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS, 2008, s 614 ff.)  

3. Teori  

3.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Vad som avses med kvalitativ redovisning är något som inte är lätt att formulera i generella 

termer. Vissa kvalitativa egenskaper är emellertid önskvärda ur de flesta användares 
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perspektiv; såsom att informationen skall vara relevant, tillförlitlig och jämförbar. En 

avvägning mellan dessa kvalitativa egenskaper är emellertid ofta nödvändig för att så långt 

möjligt uppnå redovisningens syfte.  

Företags finansiella rapportering syftar till att ge användbar information till nuvarande och 

potentiella investerare, kreditgivare och andra användare av finansiell information i deras 

beslutsfattande. Informationen skall gå att förstå för den som har normal förståelse för 

affärslivet och ekonomiska aktiviteter och som är villig att studera informationen (Financial 

Accounting Standard Board, FASB). 

Den primära kvalitativa egenskapen är redovisningens relevans, med vilket i vid mening 

menas att redovisningen skall vara användbar för beslut (Smith, 2006, s 25). Informationen är 

relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av 

inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008 s 14 ff.).  

Relevansegenskapen brukar ofta ses utifrån två olika aspekter. Den ena är hur väl 

informationen utgör underlag för prognostisering. Information som presenteras i finansiella 

rapporter ligger ofta till grund för bedömningar av framtida resultat och finansiell ställning 

samt av annat som är av direkt intresse för användarna, såsom utdelningar, löner, 

kursutveckling och företagets förmåga att infria sina åtaganden vid förfall (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008 s 14 ff.). Den andra aspekten av 

relevansegenskapen tar sikte på hur väl redovisningsinformationen fungerar som 

kontrollinstrument för att bedöma riktigheten i tidigare gjorda prognoser, vilket i sin tur kan 

påverka framtida prognoser och beslut. (Smith, 2006, s 25) Redovisningen har således både 

en framåtriktande och en bekräftande funktion och det råder ett samband dem emellan 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2008, s 14 ff.). 

Att sträva efter så hög relevans som möjligt i finansiell information är emellertid förenat med 

vissa risker. Informationen kan vara relevant men så osäker att den snarare vilseleder 

användare av den finansiella informationen än den tillför användbar information. 

Informationen måste således för att vara användbar också vara tillförlitlig. 

Redovisningsinformation anses vara tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter 

och inte heller är vinklad. Användare av redovisningsinformation skall kunna förlita sig på att 

den information de använder sig av på ett korrekt sätt visar antingen vad som görs gällande att 
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den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar. (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008 s 15) Tillförlitligheten i redovisningen är, 

enligt Smith, beroende av dess validitet och verifierbarhet. Med validitet avses att 

redovisningen skall avspegla det den ger uttryck för och att den skall vara neutral, fullständig 

och väsentlig. Att redovisningen är verifierbar innebär att de redovisade posterna går att 

bekräfta, t.ex. kan en inkomst bekräftas genom en faktura och en utgift med hjälp av ett 

kvitto. Smith menar även att redovisningens tillförlitlighet sammanhänger med att 

redovisningen skall vara upprättad med försiktighet. En tillgång skall exempelvis inte 

övervärderas och en skuld skall inte undervärderas (Smith, 2009, s 26-30). 

För att uppfylla syftet med finansiella rapporter krävs ofta en avvägning mellan 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Det är i vissa avseende svårt att förena en både 

relevant och tillförlitlig redovisning. Exempelvis finns ofta ett behov av att kunna redovisa en 

transaktion eller annan händelse redan innan alla konsekvenser av händelsen är kända 

eftersom sådan information är relevant för många användare. Att rapportera sådana händelser 

riskerar emellertid att försämra tillförlitligheten i redovisningsinformationen. Att istället 

rapportera en händelse först när samtliga konsekvenser är kända innebär å andra att 

redovisningsinformationen blir mer tillförlitligheten. Sådan information är dock mindre 

användbar för de användare som varit tvungna att fatta beslut under mellantiden. Relevans bör 

vägas mot tillförlitlighet med målsättningen att på bästa sätt tillgodose användarnas behov av 

information för ekonomiska beslut. (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2008 s 17) 

En annan aspekt av redovisningen för att bedöma dess kvalitet är dess jämförbarhet. 

Jämförbarhetskravet kan förstås på två olika sätt, antingen som jämförbarhet mellan företag 

eller som jämförbarhet över tiden. Särskilt den första aspekten av jämförbarheten brukar ses i 

relation med relevansegenskapen. En ökad möjlighet till jämförbarhet förbättrar 

redovisningens relevans. Olika bolags redovisningsinformation måste kunna jämföras av 

investerare för att denna skall vara användbar vid affärsbeslut. För att en sådan jämförelse 

med lätthet kan göras av den enskilde investeraren krävs att redovisningen är upprättad utifrån 

samma premisser; tillgångar och skulder som hänför sig till likadana resurser och förpliktelser 

bör således ur detta perspektiv värderas till samma belopp i alla företag. Vissa hävdar att 

jämförbarhet föreligger bara genom att redovisningens användare vet vilka spelregler som 

legat till grund för upprättandet av en viss redovisningspost och att så länge denna 
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information kommer till användarens kännedom föreligger möjlighet till jämförelse mellan 

företagen. Det finns emellertid enligt Smith ett värde för användarna att veta att de bolag som 

är föremål för jämförelsen använder sig av samma regler. Endast då kan en god jämförelse 

mellan bolagen ifråga göras. (Smith, 2006 s. 31)  

Huruvida en anpassning till IAS/IFRS leder till att jämförbarheten i 

redovisningsinformationen ökar råder delade åsikter om, trots att det är ett av regelverkets 

främsta syften. Kritiker har bland annat hävdat att standarderna fortfarande ger stort utrymme 

för egna bedömningar vid upprättandet av finansiella rapporter och att det snarare är det 

redovisade bolagets motiv vid upprättandet av rapporterna som styr dess innehåll (Jeanjean, 

2008 och Burgstahler et al., 2006).  

3.2 Tidigare forskning med fokus på redovisningens värderelevans  

Många studier har studerat redovisningsinformations förhållande till aktiemarknaden och i 

vilken utsträckning redovisningsinformationen kan tillföra marknaden värderelevant 

information. En vanlig forskningsmetod vid värderelevansstudier är att studera korrelationen 

mellan förändringar i bolagens bokförda balansvärden och förändringar i bolagens aktievärde, 

liksom att studera korrelationen mellan oväntade vinster och förändring i aktievärde. 

Värderelevansen i redovisningsinformationen anses enligt sådana mätmetoder bero på 

bolagens bokförda balansvärdens, respektive oväntade vinsters, förmåga att förklara 

förändringar i bolagens aktievärde (Francis et al 1999). Förändringar i företagets redovisade 

eget kapital antas således medföra liknande förändringar i företagets börsvärde förutsatt att 

den finansiella informationen har hög relevans (Holthausen et al, 2001). Här nedan följer en 

redogörelse av studier, vilka alla haft fokus på att förstå sambandet mellan redovisningsdata 

och aktiekurs. 

En inledande fråga vid studier av redovisningens värderelevans är till vilka 

redovisningsinformationen primärt riktar sig. Valet av att använda sig av aktiekursen som 

beroende variabel vid studier av redovisningens värderelevans förstärker uppfattningen att 

redovisningens syfte är att tillse aktiemarknadens behov av relevant information (Bengtsson, 

2008, s 72). En annan kritisk fråga vid värderelevansstudier är vad som avses med 

värderelevant redovisning. En tolkning av begreppet är att betrakta redovisningens 

värderelevans som redovisningsinformationens förmåga att återge sådan information som 

påverkar marknadens värdering av företaget (Hellström, 2009, s 114). Vad som menas med 
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värderelevant redovisningsinformation har även formulerats på andra sätt.  Ett sätt är att se på 

redovisningens förmåga att tillföra ny information, dvs. i hur stor utsträckning information 

som förmedlas genom finansiella rapporter faktiskt har en ”nyhets”-verkan. Enligt detta sätt 

att betrakta redovisningsinformations värderelevans skulle således finansiell information som 

förändrar den totala mixen av information på marknaden vara värderelevant. Att investerare 

justerar sina förväntningar på bolaget, i form av förändrad prissättning, i samband med att den 

finansiella informationen blir offentlig, är en konsekvens av att den totala informationsmixen 

på marknaden har förändrats. Ett näraliggande uttryck för värderelevant information är att 

även om den finansiella informationen inte i sig är att betrakta som ny kan den ändå vara 

betydelsefull för marknaden på så vis att den summerar tidigare känd information och gör den 

mer användbar för beslut. (Francis et al. 1999) 

Tidiga studier var skeptiska till att redovisningsinformation överhuvudtaget påverkade 

aktieplacerare i deras agerande (Benston, 1967). Snart därefter konstaterades emellertid ett 

klart empiriskt samband mellan förändring i redovisade vinst och aktieavkastning (Ball, R and 

P, Brown, 1968). Studien gjordes genom att skapa två aktieportföljer, bestående av företag 

vars redovisade vinster var högre respektive lägre än förväntat och studerade de båda 

portföljernas korrelation med framtida aktieavkastning. Senare studier fann emellertid att 

sambandet mellan redovisade vinster och aktieavkastning över tid varit svagt (Lev, 1989). 

Andra studier har funnit att resultatposters värderelevans har minskat över tid (Ramesh et al 

1995, Lev 1997, and Francis et al 1999). Det har t.o.m. hävdats att vinstposter, liksom 

bokvärden och kassaflöden, är i det närmaste irrelevanta som fristående värderingsvariabler 

när det kommer till att värdera bolag (Amir et al 1996).  Resultaten från denna studie är dock 

inte generaliserbara till alla branscher eftersom studien gjordes med ett urval bolag från 

högteknologiska telefonföretag. Ett vanligt påstående inom värderelevansforskningen är ofta 

att den minskade relevansen i redovisningsinformation över tid har varit större inom 

högteknologiska branscher. Av denna anledning lät Francis och Shipper undersöka 

värderelevansen i redovisningsinformationen i två urvalsgrupper; den ena bestående av 

högteknologiska företag och den andra av lågteknologiska bolag. De fann att den generella 

nedgången vad gäller redovisningens värderelevans över tid inte hade varit större i 

forskningsintensiva och högteknologiska bolag (Francis et al, 1999). En annan vanlig 

uppfattning är att en generell minskning i vinstposters värderelevans har fått till följd att 

bokvärden av tillgångar och skulder har fått en relativt sett viktigare roll (Collins et al, 1997). 
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Francis och Shipper presenterar i sin studie bevis som ligger i linje med en sådan uppfattning. 

I vart fall finner de inga belägg för att värderelevansen i balansvärden, i motsats till 

resultatinformation, skulle ha minskat över tid (Francis et al, 1999). 

Studier har även gjorts med avsikt att jämföra hur värderelevansen i 

redovisningsinformationen har varierat beroende på vilket regelverk som tillämpas vid 

upprättandet av finansiella rapporter.  Studier har gjorts för att undersöka hur värderelevansen 

i redovisningen förändrats av att tillämpa internationella harmoniserade 

redovisningsstandards, många gånger med fokus på IAS/IFRS. I en studie med företag 

hemmahörande på tyska aktiemarknaden fann forskarna att de vinster som redovisats med 

IAS som utgångspunkt bättre korrelerade med aktieavkastningen än vinster som redovisats i 

enlighet med tyska redovisningsregler (tyska GAAP). Värderelevansen i vinstposter 

redovisade enligt IAS var således högre än de som redovisats enligt tyska GAAP. (Bartov et 

al, 2005) I en annan studie som gjordes på den kinesiska marknaden jämfördes hur marknaden 

reagerade på vinstinformation och bokvärden, vilka upprättats enligt Chinese Accounting 

Standards (CAS) respektive IAS. Man fann att den redovisning som upprättats i enlighet med 

IAS åtminstone i vissa avseenden tillförde mer relevant information, framför vad gäller 

redovisningsinformationens förmåga att vara vägledande vid värdering av bolag. (Chen et al, 

2005) 

3.3  Synpunkter på redovisning av biologiska tillgångar till verkligt 

värde 

Det har hävdats att redovisning till verkligt värde ger förutsättningar för en mer värderelevant 

redovisningsinformation, särskilt i de fall då marknadsvärden är lätta att fastställa (Bartov et 

al, 2005). Motsatsvis finns betydande brister med redovisning till verkligt värde vid värdering 

av sådana tillgångar som svårligen kan bestämmas utan inslag av subjektiva bedömningar 

(Danbolt et al, 2008). Att värderelevansen i redovisningen ökar vid tillämpning av 

redovisning till verkligt värde tycks bero på om objektiva marknadsvärden, vilka ligger till 

grund för bestämmandet av verkliga värden, finns att tillgå (Inder et al 2003). ). Mot denna 

bakgrund finns anledning att undersöka om redovisning till verkligt värde verkligen lämpar 

sig för redovisning av biologiska tillgångar. 

Åsikterna om huruvida de nya redovisningsreglerna för biologiska tillgångar leder till 

förbättrad kvalitet i redovisningen har gått isär. Vissa hävdar att det nya sättet att redovisa 
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biologiska tillgångar ger förutsättningar för en mer relevant redovisning medan andra pekar 

på risken att de nya värderingsreglerna försämrar tillförlitligheten i 

redovisningsinformationen.  

Förespråkare av värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde menar att de som tar del 

av finansiella rapporter har lättare att förstå innebörden av informationen, särskilt när det 

finns aktiva marknader för den biologiska tillgången ifråga, och att redovisningens på så vis 

blir mer användbar för beslut (Herbohn, 2006). Att redovisa biologiska tillgångar till verkligt 

värde vid varje rapporteringstillfälle anses vidare bidra till att öka redovisningsinformationens 

relevans på så vis att det bättre inkluderar de biologiska tillgångarnas föränderlighet i 

värdehänseende (Herbohn, 2006). Att tillgångars verkliga värden kontinuerligt bestäms, med 

dess aktuella marknadsvärden som riktlinje, ger aktieägare möjlighet att få mer relevant 

information för att kunna värdera bolagets aktier på ett adekvat sätt (Barlev et al, 2003). Som 

ett konkret exempel på vilka nackdelar det innebär att värdera biologiska tillgångar enligt det 

förra sättet, till anskaffningsvärde, anges värdering av ett nyfött lamm. Det skulle vara både 

kostsamt, komplicerat och med nödvändighet innebära en försämring av relevansen i den 

redovisade posten att redovisa ett lamm till anskaffningsutgift (Elad, 2004 s 632).  

Motståndare till att värdera biologiska tillgångar till verkligt värde betonar å sin sida 

svårigheterna med att bestämma ett verkligt värde på en biologisk tillgång vars värde inte går 

att bestämma med hjälp av priser på en aktiv marknad (Herbohn, 2006). Det vedertagna sättet 

bland europeiska skogsbolag när det kommer till att bestämma ett verkligt värde för växande 

skog är att beräkna nuvärdet av framtida förväntade betalningsströmmar från tillgången 

(Bergh et al 2009). En annan svårighet vid värdering av biologiska tillgångar till verkligt 

värde är att urskilja den biologiska tillgången från andra tillgångar, såsom exempelvis att 

skilja skog från den mark den står på, för att på så vis göra en sådan separat tillgångsvärdering 

som IFRS/IAS kräver (Elad, 2004). De subjektiva inslagen vid värderingsförfarandet riskerar 

följaktligen att försämra tillförlitligheten i redovisningsinformationen (Herbohn, 2006).  

Ett av de allra mest kritiserade inslagen i IAS 41 är att förändringar av de biologiska 

tillgångarnas bokförda värden direkt påverkar resultatredovisningen i form av orealiserade 

vinster eller förluster. Förespråkare för en redovisning i enlighet med IAS 41 menar att dessa 

orealiserade vinster eller förluster reflekterar ledningens förmåga att förvalta de biologiska 

tillgångarna under en viss tidsperiod och att förändringar i tillgångarnas värden därför 
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förtjänar att ha resultatpåverkan (Elad, 2004). Kritiker menar emellertid att det finns en för 

stor osäkerhet kopplad till hur stor del av tillgången i fråga som kommer att generera 

realiserade framtida vinster. Detta gäller särskilt biologiska tillgångar med lång 

produktionscykel såsom exempelvis skog, vilka är svåra att uppskatta (Herbohn, 2006). En 

ytterligare aspekt av att redovisa orealiserade vinster är att de riskerar att leda till orealistiska 

förväntningar i fråga om direktavkastning hos aktieägarna, vilket i sin tur sätter press på 

företagen att ta obefogade utdelningsbeslut (Herbohn, 2006). I ett remissyttrande från Group 

of 100 angående International Accounting Standard Committee's (IASC) utkast, Draft 

statement of principles on agriculture (DHSP), ansågs föreslagen utformning av redovisning 

av värderingsförändringar över resultaträkningen rent av kunna förleda den allmänna 

användaren av redovisningsinformation eftersom det är svårt att förstå vilka delar av en 

redovisad vinst som i realiteten är utdelningsbar. I utkastkommentaren uttrycker 

remissgruppen att denna modell för redovisning inte på ett tillräckligt tydligt sätt särskiljer 

tillgångens värdeökning från operationella vinster i resultaträkningen. (Elad, 2004) En enskild 

intressent som förhållit sig kritisk till den nya redovisningsstandarden är banksektorn. Så här 

bemöttes DHSP av Barclays Bank 1998: 

"We do not wish to see the Principles as set out in the Draft by the Steering  

Committee on Agriculture put into practice since they would do little to help the  

Bank. They could well have an adverse effect on many of our farming customers’  

businesses by making them bear additional and unnecessary valuation costs and  

laying them open to tax liability on notional profit which might never be realized". (Elad, 

2004) 

En aspekt av en regelbunden redovisning till verkligt värde är således kopplad till de 

värderingskostnader som det nya sättet att redovisa medför. IAS 41 lämnar inget utrymme för 

redovisning till anskaffningsvärde, inte ens då kostnaden för att bestämma det verkliga värdet 

för tillgången ifråga är oproportionerligt hög (Elad, 2004).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att kritik av varierande slag har framförts mot att värdera 

biologiska tillgångar till verkligt värde. Kritiken har särskilt bestått i att värdeförändringar 

direkt påverkar företagens resultatredovisning. En tydlig risk är också att förfarandet för 

själva tillgångsvärderingen genomsyras av subjektivitet, särskilt när aktiva marknader som 

enligt standarden utgör den bästa grunden för bestämmandet av tillgångens verkliga värde, 
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saknas. Sammantaget finns skäl att ifrågasätta om det nya sättet att redovisa biologiska 

tillgångar har försämrat tillförlitligheten i redovisningsinformationen. Vi låter denna 

misstanke om försämrad tillförlitlighet utgöra utgångspunkten för den första av de två 

undersökningar som företas i denna studie. 

Förespråkarnas argument för värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar består i att 

tillgångsredovisning i enlighet med IAS 41 på ett bättre sätt förmedlar relevanta 

tillgångsvärden och att investerare på så vis skulle få bättre vägledning i 

redovisningsinformationen vid värdering av bolagets aktier. Att redovisningens 

tillgångsvärden bättre återspeglar aktuella marknadsvärden förbättrar således relevansen i 

redovisningsinformationen på så vis att de ger en mer rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning. Den ökade relevansen ligger också i att de biologiska tillgångarnas föränderlighet i 

värdehänseende tydligare uttrycks i de finansiella rapporterna. Den andra av de två empiriska 

undersökningar som görs i denna studie har sin utgångspunkt i antagandet att IAS 41 har 

medverkat till en mer relevant redovisning som en följd av att tillgångsvärdena bättre 

representerar tillgångarnas marknadsvärden. 

4. Forskningshypoteser 

Den kluvenhet som finns inför att redovisa biologiska tillgångar enligt IAS 41 föranleder oss 

att ställa upp två hypoteser; den ena med utgångspunkten att redovisningens tillförlitlighet har 

försämrats, den andra med utgångspunkten att IAS 41 har medverkat till en mer relevant 

redovisning. 

Vi undersöker först om införandet av IAS 41 har bidragit till ökad kursrörlighet vid 

presentation av finansiell information. Vi antar att redovisningens värderelevans har minskat 

efter införandet av IAS 41 om marknaden reagerar kraftigare på finansiella rapporter. Vi 

undersöker i den andra om kvoten börsvärde/redovisat eget kapital har minskat efter 

införandet av IAS 41. Vi antar att värderelevansen i redovisningen har ökat om kvoten 

börsvärde/redovisade eget kapital har blivit mindre efter införandet av redovisningsstandarden 

eftersom det tyder på en bättre överensstämmelse mellan bolagets redovisade värden och 

marknadens uppskattning av bolagsvärdet. En konvergens mellan de båda variablerna ter sig 

trolig då en förhoppning med redovisning till verkligt värde är att skapa en mer rättvisande 

bild av bolagets ekonomiska situation. 
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Hypotes 1: Aktiekursrörelser på rapportdagen är större efter anpassningen till IAS 41 än 

före. 

Hypotes 2: Införandet av IAS 41 har lett till ökad överensstämmelse mellan bolagens 

börsvärde och redovisade eget kapital. 

5. Forskningsdesign   

I den första undersökningen har vi jämfört den genomsnittliga kursförändringen på 

rapportdagen före införandet av IAS 41 med den genomsnittliga kursförändringen efter 

införandet. Studien beaktar således inte hur aktiemarknaden reagerar dagarna före respektive 

efter rapportdagen. Syftet med denna undersökning är att, vid ett givet ögonblick, undersöka 

hur aktiemarknaden reagerar på ny finansiell information just den dag som informationen blir 

offentlig. Det skall sägas att studien inte avser att undersöka huruvida aktiepriset stiger eller 

sjunker på rapportdagen utan endast styrkan i dess rörlighet. Den data vi använt oss av är 

stängningskursen för dagen innan rapportdagen och stängningskursen på rapportdagen för att 

på så vis kunna beräkna den procentuella förändringen i aktiepriset på rapportdagen. Vi har 

använt oss av data från 12 mättillfällen före respektive 12 mättillfällen efter införandet av IAS 

41 med vilka vi för varje bolag har räknat ut ett medelvärde före respektive efter IAS's 

ikraftträdande. Vi har sedan räknat ut ett medelvärde för medelvärdena för att få fram hur stor 

den genomsnittliga kursrörligheten för samtliga bolag har varit före respektive efter införandet 

av IAS 41. Datainsamlingen har skett under en tidsperiod från år 2002-2007 med 

införandedatumet 2005-01-01 som en skiljelinje mellan en ”före-" och ”efterpopulation". 

Tidpunkten för mätningar av kursrörlighet har varierat beroende på olika bolags 

rapporteringsdatum. Eftersom data härrör från de datum då företagen presenterat sina 

finansiella delårsrapporter har tidsintervallet mellan två mätningar i samtliga fall varit 

omkring tre månader. 

Den andra undersökningen har skett genom att studera kvotvärden som avser förhållandet 

mellan företagets börsvärde och företagets redovisade eget kapital. En kvot som är lika med 1 

indikerar att det finns en fullständig överensstämmelse mellan variablerna. Tidsfönstret för 

mätningen sträcker sig från första kvartalet år 2002 till sista kvartalet 2007. Vi har använt oss 

av totalt 24 mättidpunkter för varje bolag, 12 före och 12 efter att IAS trädde i kraft. Sista 

dagen i varje kalenderkvartal har utgjort datum för respektive mättidpunkt. Vi har tagit fram 

medelkvoten för varje bolag före respektive efter regelförändringen. Vi har sedan räknat ut ett 
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medelvärde för medelvärdena för att få fram en genomsnittlig "före"-kvot respektive "efter"-

kvot. Valet av observationstidpunkt borde vara av liten betydelse vid mätning av förhållandet 

mellan bolagen börsvärde och redovisade egna kapital. Eventuellt kan det finnas en fördel 

med att använda sig av mätdatum som inte ligger alltför nära rapporteringsdatumen i tid 

eftersom offentliggörande av finansiell information ofta skapar större instabilitet vad gäller 

marknadens värdering av bolag. 

Båda mätmetoderna, i synnerhet den första, är ett avsteg från den allmänt vedertagna 

metodiken när det gäller att studera värderelevansen i redovisningsinformation. Den första 

mätmetoden syftar till att ge förståelse för om aktiemarknaden upplever en större osäkerhet 

vid tolkning av informationen i de finansiella rapporterna. Större osäkerhet tyder på att 

tillförlitligheten i informationen har försämrats och att värderelevansen i 

redovisningsinformationen har minskat efter införandet av IAS. Valet av denna mätmetod 

skall ses mot bakgrund av den kritik som riktats mot redovisning till verkligt värde, framför 

allt vad gäller svårigheterna med att fastställa ett korrekt tillgångsvärde då tillgångarnas värde 

inte kan bestämmas på en aktiv marknad (Herbohn, 2006) 

Mätmetoden är emellertid förenad med vissa brister som bör påpekas. Att tolka ökade 

kursrörelser på rapportdagen som en konsekvens av att investerare upplever en större 

osäkerhet vad gäller hur de skall tolka den information som lämnas bör göras med viss 

försiktighet. Man bör vara införstådd med att aktiekursförändringar på rapportdagar ofta beror 

på många olika faktorer, stor betydelse har förväntningsläget som rådde bland analytiker före 

rapporten (Bengtsson, 2005). Stora kursförändringar behöver således inte vara ett uttryck för 

ökad osäkerhet på marknaden vid tolkning av den offentliggjorda informationen utan kan 

snarare ses som en justering av förväntningsläget. 

En annan aspekt vad gäller den första undersökningens brister är att det kan förekomma annan 

information på rapportdagen som inverkar störande på mätningen av sambandet mellan 

innehållet i den lämnade informationen och reaktionen på aktiemarknaden. Annan 

information än den som förmedlas i de finansiella rapporterna kan således påverka 

kursutvecklingen, t.ex. av företaget lämnade pressmeddelanden. Det finns således anledning 

att förhålla sig kritisk till att det endast är informationen i de finansiella rapporterna som 

påverkar kursrörelserna på rapportdagar. Eventuellt skulle denna brist kunna ses ha mindre 

påverkan just i detta fall på grund av det faktum att studien är en s.k. ögonblicksstudie, 
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mätningar av kursrörelser görs enbart under rapportdagen ifråga. Mätningar med korta 

mätfönster (en dag) borde reducera risken för att förändring i aktiepris är orsakade av andra 

faktorer än de i rapportinformationen. 

Den andra undersökningen är ett sätt att studera om redovisning till verkligt värde skapar 

bättre överensstämmelse mellan vad marknaden anser bolaget är värt respektive vad bolaget 

är värt i redovisad form. Eftersom en förhoppning med att redovisa tillgångar enligt IAS's 

riktlinjer varit att bidra till en mer rättvisande bild av bolagens ekonomiska situation torde 

följden bli en bättre överensstämmelse mellan bolagets redovisade värde och dess värde på 

börsen.  

Det bör påpekas att denna mätmetod är förenad med vissa brister. Att endast undersöka hur 

den genomsnittliga kvoten har sett ut under analysperioden ger ingen förståelse för hur de 

båda variablerna börsvärde och redovisat eget kapital samvarierar med varandra. Ett annat sätt 

att mäta värderelevansen skulle således varit att studera om en förändring av det redovisade 

egna kapitalet medfört en motsvarande förändring på börsvärdet.  

Urvalspopulationen är densamma i de båda undersökningarna och består av nio europeiska 

skogsbolag som vid IAS's implementering 2005 hade biologiska tillgångar överstigande 10 

procent av koncernens totala tillgångsmassa. Valet av att låta skogsbolag ingå i studien beror 

på att dessa bolag i särskilt stor utsträckning påverkades av de nya värderingsmetoderna då de 

kontrollerar stora biologiska tillgångar i form av växande skog.  Avsikten har varit att låta 

bolag med så stor andel biologiska tillgångar som möjligt ingå i studien. Ett andra 

urvalskriterium är att företagen ska ha funnits noterade på någon aktiemarknad sedan första 

kvartalet 2002 till sista kvartalet 2007, detta eftersom båda undersökningarna kräver 

information om aktiemarknadens värdering av bolagen. Ett flertal europeiska skogbolag har 

exkluderats pga. att de inte varit börsnoterade, detta trots att de haft en tillräcklig, och i många 

falla betydande, andel biologiska tillgångar. Det skall anmärkas att studiens urvalspopulation 

är tämligen begränsad till sitt antal vilket med nödvändighet hämmar studiens validitetsnivå. 

Även det faktum att de studerade bolagen har förhållandevis låga andelar biologiska tillgångar 

bör uppmärksammas vid en validitetsvärdering.    

Den data vi har använt oss av har hämtats från Thomson Reuters Datastream i form av 

aktiekursdata respektive kvotvärden som använts i den andra undersökningen. Information om 

bolagens andel biologiska tillgångar liksom information om bolagens rapporteringstillfällen 
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har hämtats från bolagens årsredovisningar. All data som använts har således karaktären av 

sekundärdata. 

För att i studien kunna presentera statistiskt signifikanta skillnader har vi låtit göra ett 

signifikanstest för resultaten i båda undersökningarna. Vi har låtit använda z-testet enligt 

formeln:  

 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redogörs för resultaten från de båda undersökningar vi genomfört; i den första 

delen (6.1.) presenteras resultatet från testet vad gäller kursrörelser på rapportdagen och i den 

andra delen (6.2.) presenteras resultatet från testet som avser kvotutvecklingen 

börsvärde/redovisat eget kapital. Av tabellen nedan (6a) framgår skogsbolagens andel 

biologiska tillgångar i förhållande till dess totala tillgångar vid tidpunkten för införandet av 

IAS-förordningen 1 januari 2005.  

Bolag                   Andel biologiska tillgångar 

Holmen 29,70% 

SCA 13,80% 

Stora Enso 10,40% 

Kinnevik 12,40% 

M-real 13,70% 

UPM 

Kymmene 17,30% 

Norske Skog 10,60% 

Ence 13,30% 

Precious 22,20% 

Tabell 6a 

De bolag som ingår i studien samt deras andel biologiska tillgångar 
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6.1 Redovisningsinformationens påverkan på kursrörelser på 

rapportdag 

Tabellen (1a) visar den genomsnittliga kursrörligheten på rapportdagar för nio europeiska 

skogsbolag. Värdena i "före"-kolumnen respresenterar medelvärdet för 12 st. mätningar 

(rapportdagar) i varje bolag mellan år 2002-2004. Värdena i "efter"-kolumnen representerar 

medelvärdet för 12 st. mätningar (rapportdagar) i varje bolag mellan år 2005-2007. 

Skiljelinjen mellan "före"-populationen och "efter"-populationen utgörs av IAS 

ikraftträdelsedatum (2005-01-01). I kolumnen till höger återfinns differensvärden vilka 

representerar skillnaden i absoluttal mellan genomsnittsvärdet efter och genomsnittsvärdet 

före införandet av IAS. I raden längst ner återfinns medelvärdet för alla bolags medelvärden 

före respektive efter att bestämmelserna trädde i kraft.  Antalet observationer har uppgått till 

totalt 216, 108 observationer före och 108 observationer efter införandedatum.  

Bolag Före Efter Differens 

 Kinnevik 2,66 2,18 -0,48 

 SCA 1,58 2,97 1,39 

 Stora Enso 2,83 2,05 -0,78 

 Holmen 1,26 2,05 0,79 

 Norske Skog 2,13 4,73 2,6 

 M-Real 2,07 2,97 0,9 

 Ence 1,04 2,26 1,22 

 UPM-Kymmene 3,27 1,6 -1,67 

 Precious Woods 0,54 1,38 0,84 

Medelvärde 1,93 2,47 0,54 

Standardavvikelse 0,9 1   

Tabell 6b  

Genomsnittlig kursrörlighet i procent för alla rapportdagar före (2002-2004) och alla 

rapportdagar efter (2005-2007) IAS’s ikraftträdande i nio europeiska skogsbolag.  

  

Resultatet visar att kursrörligheten på skogsbolagens aktier har ökat på rapportdagar efter 

införandet av IAS 41. Medelvärdet för kursrörelser på rapportdagen är före IAS’s 

ikraftträdande 1,93 procent och 2,47 procent efter. Standardavvikelsen för förepopulationen är 

0,90 och för efterpopulationen 1,0. Den genomsnittliga förändringen för samtliga bolag är i 

absoluttal 0,54. Samtliga bolags genomsnittliga kursrörelse på rapportdagen har således 

procentuellt ökat med 28 %.  Det kan också konstateras att större kursrörelser uppstår i sex av 

de nio undersökta bolag efter år 2005. För att statistiskt säkerställa att en signifikant skillnad 

föreligger har vi låtit göra ett signifikanstest, ett z-test, med 5 % signifikansnivå, vilket 
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innebär att nollhypotesen förkastas om testfunktionens värde är större än = 1,96. Vår 

nollhypotes är: 

: Ingen skillnad föreligger mellan förepopulationen och efterpopulationen.  

Z = 4,48 

Z-värdet innebär att  förkastas. Det är med 95 % säkerhet fastställt att det föreligger en 

skillnad i kursrörelser mellan före och efterpopulationen. 

Resultatet visar således på starkare kursrörelser på rapportdagen efter införandet av IAS än 

före. Den ökade kursrörligheten ger skäl att spekulera i om marknadens osäkerhet på 

rapportdagen har ökat efter implementeringen av IAS. Att marknaden visar en större 

osäkerhet vid bestämmandet av värdet på företaget, eller i vart fall gör större justeringar vid 

bestämmandet av aktievärdet, då bolagen släpper finansiella rapporter kan möjligen ses som 

en konsekvens av att biologiska tillgångars verkliga värden är svåra att bestämma på ett 

objektivt och tillförlitligt sätt. Kursrörelserna skulle således till viss del kunna förklaras med 

att införandet av IAS 41 har bidragit till en försämring vad gäller tillförlitligheten i 

redovisningsinformationen.  

 6.2 Jämförelse av kvoten börsvärd/redovisat eget kapital 

I denna del presenteras resultatet angående kvotutvecklingen (börsvärde/redovisat eget 

kapital) över en analysperiod som sträcker sig från första kvartalet 2002 till sista kvartalet 

2007. I likhet med studien av kursrörelser har datumet för införandet av IAS (2005-01-01) 

använts som tidsmässig skiljelinje som separerar förepopulationen från efterpopulationen. 

Märk väl att förepopulationen och efterpopulationen består av samma bolag. Värdena i 

tabellen (2) nedan representerar således kvotförhållandet mellan bolagens börsvärde och 

redovisade eget kapital den sista dagen av respektive kalenderkvartal. I kolumnen till höger 

återfinns ett genomsnittsvärde för samtliga bolags respektive kvotvärden vid varje 

mättillfälle/kvartal. För varje enskilt bolag finns också ett genomsnittligt kvotvärde för 

perioden före respektive efter IAS ikraftträdande. Slutligen visar tabellen ett medelvärde för 

samtliga nio bolags medelvärden före respektive efter införandet.  
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Kvartal Kinnevik SCA Stora Enso Holmen Norske Skog M-real UPM Ence Precious Medelvärde 

Q1 2002 2,26 1,55 1,62 1,32 1,26 0,63 1,47 1,38 1,35 1,43 

Q2 2002 1,14 1,58 1,59 1,29 1,05 0,71 1,49 1,27 1,3 1,27 

Q3 2002 0,62 1,39 1,09 1,07 0,64 0,5 1,04 1,02 1,22 0,95 

Q4 2002 1,1 1,42 1,12 1,12 0,73 0,58 1,15 1,11 1,34 1,07 

Q1 2003 0,55 1,24 0,96 1,04 0,64 0,51 0,9 1,03 1,04 0,88 

Q2 2003 0,77 1,27 1,1 1,15 0,75 0,54 0,97 1,08 1,04 0,96 

Q3 2003 1,08 1,3 1,2 1,27 0,81 0,62 1,1 1,15 1,07 1,07 

Q4 2003 1,53 1,36 1,15 1,34 0,9 0,56 1,15 1,26 1,13 1,15 

Q1 2004 0,26 1,42 1,11 1,21 0,95 0,46 1,03 1,43 1,61 1,05 

Q2 2004 0,29 1,35 1,16 1,35 0,88 0,45 1,08 1,45 1,67 1,08 

Q3 2004 1,07 1,33 1,14 1,33 0,86 0,58 1,06 1,43 1,71 1,17 

Q4 2004 1,29 1,33 1,18 1,42 0,93 0,59 1,13 1,45 1,96 1,25 

Medelvärde 1 1,38 1,2 1,24 0,87 0,56 1,13 1,26 1,37 1,11 

Median 1,08 1,36 1,15 1,28 0,87 0,57 1,09 1,27 1,32 1,08 

Stdav                   0,15 

Q1 2005 0,76 1,1 1,2 1,17 0,76 0,66 1,22 0,81 1,15 0,98 

Q2 2005 0,74 1,03 1,13 1,11 0,65 0,65 1,13 0,77 1,09 0,92 

Q3 2005 0,7 1,12 1,23 1,28 0,83 0,65 1,19 0,87 1,83 1,08 

Q4 2005 0,84 1,24 1,23 1,38 0,92 0,61 1,18 1,21 1,87 1,16 

Q1 2006 0,8 1,37 1,29 1,68 1,16 0,97 1,4 1,3 1,8 1,31 

Q2 2006 0,68 1,2 1,11 1,48 0,96 0,69 1,21 1,37 1,6 1,14 

Q3 2006 0,66 1,35 1,21 1,56 1,03 0,71 1,35 1,8 1,41 1,23 

Q4 2006 0,88 1,44 1,22 1,52 1,13 0,85 1,38 1,93 1,36 1,3 

Q1 2007 0,71 1,38 1,37 1,44 1,27 1,18 1,47 2,2 1,26 1,36 

Q2 2007 0,71 1,28 1,48 1,45 1,04 0,98 1,43 1,96 1,69 1,34 

Q3 2007 0,71 1,33 1,44 1,24 0,7 0,8 1,33 1,81 1,77 1,24 

Q4 2007 0,77 1,27 1,08 1,2 0,55 0,66 1,05 1,7 1,69 1,11 

Medelvärde 0,75 1,26 1,25 1,38 0,92 0,78 1,28 1,48 1,54 1,18 

Median 0,73 1,28 1,23 1,41 0,94 0,7 1,28 1,54 1,65 1,2 

Stdav                   0,14 

 Tabell 6b 

Kvotutvecklingen Börsvärde/Redovisat eget kapital över 24 kvartal i nio europeiska 

skogsbolag från Q1 2002 t.o.m. Q4 2007.  

 

Underlaget i tabellen (6b) visar att medelvärdet för medelvärden före implementeringen av 

IAS 41 var 1,11 med en standardavvikelse på 0,15. Efter att de nya reglerna trätt i kraft var 

medelvärdet för medelvärdena 1,18 med ett spridningsmått/standardavvikelse på 0,14. Den 

genomsnittliga efter-kvoten är således jämfört med före-kvoten något större. I absoluttal är 

den genomsnittliga kvoten 0,07 större efter IAS ikraftträdande, vilket motsvarar en 

procentuell förändring på 6 procent. I tabellen jämförs medelvärdet för varje bolags 

medianvärden för att säkerställa att extremvärden inte påverkat det slutliga genomsnittsvärdet 
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alltför mycket. I denna del visar undersökningen att genomsnittsvärdet för samtliga bolags 

medianvärden före 2005 i absoluttal är lika med 1,08 medan samma värde efter är lika med 

1,20. Detta gör att medelvärdet för medianvärdena i absoluttal är 0,12 större efter 

regelförändringen, vilket är lika med en procentuell kvotökning på 11 %. 

För att statistiskt säkerställa att en signifikant skillnad föreligger har vi även här låtit gör ett z-

test med 5 % signifikansnivå, vilket innebär att vår nollhypotes förkastas om testfunktionens 

värde är större än  = 1,96. Vår nollhypotes är: 

: Ingen skillnad föreligger mellan förepopulationen och efterpopulationen vad gäller den 

genomsnittliga kvoten. 

Z = 3,55 

Resultatet betyder att nollhypotesen förkastas. Det är med 95 % säkerhet säkerställt att det 

föreligger en skillnad i medelkvoten mellan förepopulationen och efterpopulationen. 

Diagrammet nedan (Figur 6c) illustrerar kvotutvecklingen på ett annat sätt. Varje punkt i 

diagrammet representerar ett genomsnittligt kvotvärde vid utgången av respektive 

kalenderkvartal. En tvärgående linje markerar IAS’s införandedatum. 

 

 

Figur 6c  

Kvotutveckling (börsvärde/Redovisat eget kapital) i de nio undersökta europeiska 

skogsbolagen från Q1 år 2002 till Q4 år 2007.  

 

Resultaten presenterade i Tabell 6b visar att den genomsnittliga kvoten för samtliga bolag 

endast marginellt har förändrats efter övergången till redovisning enligt IAS. En annan 
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intressant tendens går att urskilja i Figur 6c. Kvoten minskade förhållandevis kraftigt de två 

första kvartalen 2005, vilket tyder på att redovisningsinformationen anpassade sig till 

marknadens bedömningar ifråga om bolagens värde. Att denna utveckling sedan avstannade 

och följdes av en återgång till högre börsvärden än bokförda nettotillgångar visar att 

regelövergången i sig inte haft någon beständig verkan på kvotnivån.  Att den genomsnittliga 

kvoten över hela analysperioden inte har minskat, utan t.o.m. ökat något, ligger helt i linje 

med en sådan tolkning.  

Att resultatet visar på att genomsnittskvoten börsvärde/redovisat eget kapital har blivit större 

efter regelförändringen betyder att börsvärdet i förhållande till nettotillgångarnas bokförda 

värde har blivit större. Att börsvärdet har blivit relativt starkare bolagets redovisade 

nettotillgångar bör kunna tas som bevis på att bolagens redovisade värde inte har anpassat sig 

till bolagens börsvärden på det sätt vi på förhand trott att regelförändringen skulle innebära. 

En förklaring kan vara att bolagens andel biologiska tillgångar av deras totala tillgångsmassa 

har varit relativt låg (minimum 10 %), vilket innebär att de nya värderingsreglerna för 

biologiska tillgångar har begränsad inverkan på bolagens redovisade nettoförmögenhet i 

förhållande till börsvärdet. Reglerna för redovisning av biologiska tillgångar får endast 

konsekvenser för tillgångsvärdering inom en viss tillgångskategori och påverkar således inte 

bolagens möjlighet att värdera övriga balansvärden till verkligt värde. En annan förklaring till 

att kvoten har ökat skulle kunna vara att marknaden tillförts ny information i och med den nya 

redovisningsformen och att marknaden justerat upp värdet på bolaget i snabbare takt än det 

redovisande bolaget självt har gjort. En sådan förklaring skulle möjligen kunna användas som 

argument för att värderelevansen i redovisningsinformationen har ökat med förklaringen att 

redovisningsinformationen har tillfört investerarna relevant information som fått dem att 

uppvärdera bolagets aktier.  

7. Slutsatser 

Denna studie har undersökt om införandet av redovisning till verkligt värde för biologiska 

tillgångar (IAS 41) har bidragit till en mer värderelevant redovisning. För att undersöka om så 

är fallet har vi gjort två olika undersökningar. I den första undersökningen har vi studerat om 

införandet av IAS 41 har bidragit till ökade kursrörelser på rapportdagen. Vi antar att ökade 

kursrörelser på rapportdagen är ett bevis på att marknaden upplever en större osäkerhet vid 

tolkning av den finansiella informationen och att tillförlitligheten i redovisningen på så vis har 
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försämrats, vilket i sig troliggör en viss minskning i redovisningsinformationens 

värderelevans. I den andra undersökningen har vi studerat om införandet av IAS 41 har lett till 

att kvoten börsvärde/redovisat eget kapital har minskat. Vi antar att en bättre 

överensstämmelse mellan dessa två variabler är en indikation på att redovisningens förmåga 

att förmedla en mer rättvisande bild av bolagens ekonomiska ställning har ökat vilket i sin tur 

troliggör att värderelevansen i redovisningsinformationen har ökat. 

Båda undersökningarna indikerar att införandet av IAS 41 i vart fall inte har bidragit till att 

värderelevansen i redovisningsinformationen har förbättrats. Resultatet ger snarare stöd åt en 

motsatt slutsats. Den första undersökningen visar att kursrörelserna på rapportdagen har ökat 

efter införandet av IAS 41, vilket troliggör en minskning i värderelevans i den finansiella 

informationen. Den andra undersökningen visar på en större genomsnittlig kvot efter 

regelförändringen än före. Även dessa resultat indikerar att värderelevansen i 

redovisningsinformationen har försämrats, snarare än förbättrats, efter regelförändringen. 

Mot bakgrund av de resultat som presenteras i denna studie finns anledning att ifrågasätta 

värdet av att värdera biologiska tillgångar till verkligt värde istället för, som tidigare, till 

anskaffningsutgiften. Särskilt det faktum att bolagens kursrörlighet på rapportdagen har ökat 

ger anledning att förhålla sig skeptisk till tillförlitligheten i de tillgångsvärden som redovisats 

med IAS 41s riktlinjer som utgångspunkt. 

Det skall påpekas att de skillnader mellan förepopulationen och efterpopulationen som 

påvisats, särskilt de som påvisats i den andra undersökningen vad gäller kvotförhållande 

börsvärde/redovisat eget kapital, är tämligen små. Det finns därför anledning att vara försiktig 

med att dra slutsatser som stödjer sig på dessa resultat. Att påstå att resultaten från den andra 

undersökningen indikerar att redovisningens värderelevans har försämrats är möjligen 

befogat, men bör göras med vetskap om att försämringen är marginell. Resultaten vad gäller 

kvotutvecklingen bör, trots den marginella genomsnittliga kvotförändringen, betraktas som 

intressanta då trenden mot ökade kvotvärden är oförenlig med den utveckling som vi på 

förhand förväntat oss. Eftersom redovisning till verkligt värde av biologiska tillgångar 

generellt bidrar till starkare balansvärden hade en konvergens mellan de två variablerna tett 

sig mera trolig. 

Slutligen skall anmärkas att de resultat som denna studie presenterar skall ses med studiens 

validitets och med metodologiska brister i åtanke. Studiens validitetsbrister ligger dels i att 
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urvalspopulationen för undersökningarna har varit tämligen begränsad till sitt antal. Önskvärt 

hade varit ett större antal bolag. Validitetsbristerna ligger också i att bolagens andel tillgångar 

som berörs av IAS 41 har varit relativt små.  

Det finns även anledning för läsaren att vara medveten om att studien utförts genom att mäta 

värderelevansen i redovisningsinformationen på sätt som i vissa avseende avviker från de 

mera vedertagna mätmetoderna. Förhoppningsvis kan de sätt vi valt att mäta 

redovisningsinformations värderelevans på, i synnerhet studien av kursrörelser, tillföra 

värderelevansforskningen en något nyskapande dimension. Likväl skulle en studie som 

använder andra mätmetoder vara av stort intresse för att få en större förståelse för 

konsekvenserna av att redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde.  
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Bilaga 1 

I nedanstående tabell finns kursrörelseförändringar I procent för varje enskilt bolag vid varje 

enskilt mättillfälle/delårsrapport. Värdena utgör således grund för de medelvärden som 

presenterats i tabell 6a. 

 
Holmen SCA Stora Enso Kinnevik M-real UPM Kymmene Norske Skog Ence Precious 

Q1 2002 1,30 1,90 3,10 0,30 1,00 1,40 0,00 1,70 1,60 

Q2 2002 1,00 2,50 2,30 8,80 3,40 0,20 0,60 3,70 1,60 

Q3 2002 0,80 0,20 9,10 0,00 4,90 4,10 0,50 1,40 0,90 

Q4 2002 0,00 1,60 3,00 7,90 0,30 8,10 0,00 0,00 0,90 

Q1 2003 1,50 1,10 6,60 1,40 0,40 11,20 0,50 1,00 0,00 

Q2 2003 4,10 2,20 3,40 4,70 4,30 3,60 8,20 1,00 0,00 

Q3 2003 3,10 2,00 0,00 6,50 1,00 2,00 2,20 0,50 0,60 

Q4 2003 1,30 0,70 2,10 1,70 5,20 3,30 1,50 0,80 0,00 

Q1 2004 0,60 0,20 0,50 0,10 0,40 0,30 1,80 0,30 0,30 

Q2 2004 0,20 1,80 2,40 0,10 1,00 0,60 4,20 0,10 0,00 

Q3 2004 0,70 1,50 0,50 0,10 2,10 3,00 4,80 1,80 0,60 

Q4 2004 0,50 3,20 1,00 0,30 0,80 1,40 1,20 0,20 0,00 

Medel 1,26 1,58 2,83 2,66 2,07 3,27 2,13 1,04 0,54 

Q1 2005 2,00 6,40 1,80 2,30 4,60 1,80 3,10 1,60 0,20 

Q2 2005 5,50 1,60 1,30 0,30 1,70 2,00 9,50 1,30 1,30 

Q3 2005 1,80 4,10 2,40 4,50 0,90 0,40 4,30 2,00 0,40 

Q4 2005 0,90 0,00 1,00 1,30 2,10 0,50 2,50 2,20 0,90 

Q1 2006 0,90 8,80 0,90 0,80 0,20 0,00 8,00 3,80 0,90 

Q2 2006 2,10 0,90 3,40 0,50 3,60 4,10 4,00 4,30 0,00 

Q3 2006 3,30 3,40 1,40 2,30 3,90 1,30 0,30 0,90 0,00 

Q4 2006 1,90 2,60 1,10 0,60 0,40 0,20 1,00 1,50 5,10 

Q1 2007 1,50 1,80 1,30 0,10 2,60 3,10 1,50 1,30 3,70 

Q2 2007 1,20 3,40 5,80 2,70 3,40 0,90 1,10 1,10 0,40 

Q3 2007 3,90 3,80 2,90 4,70 6,10 2,70 7,50 4,60 2,40 

Q4 2007 0,40 0,20 0,50 5,60 7,10 0,50 16,50 3,70 2,10 

Medel 2,05 2,97 2,05 2,18 2,97 1,60 4,73 2,26 1,38 

 


