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Sammanfattning 

 
Värdering av förvaltningsfastigheter har gått ifrån anskaffningsvärde till möjligheten att värdera 

enligt verkligt värde, i och med införandet av regelverket IAS 40 år 2005. Skillnaden mellan dem 

är att i anskaffningsvärde värderas tillgången utifrån det pris man köpte den för medan i verkligt 

värde värderas tillgången till det pris man antar fastigheten är värd idag. Kassabaserad 

redovisning baseras på faktiska transaktioner medan periodiserad redovisning innehåller även 

antaganden om framtida vinster eller förluster. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan kassaflödet från den löpande 

verksamheten och resultatet före och efter införandet av IAS 40. Vidare ska även skillnaden 

mellan kassabaserad redovisning och periodiserad redovisning analyseras.  

 

För att besvara frågeställningen har data insamlats från företagens årsredovisningar där posterna 

kassaflöde från den löpande verksamheten och årets resultat tagits fram. Dessa poster används i 

metoden kvotvärde för att identifiera deras samband och kunna dra slutsatser om skillnad före 

och efter införandet. 

 

Resultatet visar att när förvaltningsbolag använde anskaffningsvärde var relationen mellan 

kassaflöde från den löpande verksamheten och resultatet nära varandra. När verkligt värde 

tillämpades var det en stor skillnad mellan kassaflödet och resultatet där resultatet var högre än 

kassaflödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Valuation of investment properties has gone from exit price to the possibility of evaluating to fair 

value, with the introduction of IAS 40 in 2005. The difference between them is that in historical 

cost you value the asset to the price you bought it for, while in fair value you value the property 

to what it is worth today. Cash-based accounting is based on actual transactions, while accrual 

accounting includes assumptions about future profits or losses. 

 

The purpose of this paper is to examine the relationship between cash flow from operations and 

net income before and after the introduction of IAS 40. Furthermore the difference between 

cash-based accounting and accrual accounting are going to be analyzed. 

 

To answer the questions the data is collected from annual reports where the items cash flow from 

operating activities and net income are identified. These items are used in a method to draw 

conclusions about the difference before and after IAS 40. 

 

The result shows that when the companies used historical cost the relationship between cash 

flow from operations and net income was close together. When the fair value was applied, it was 

however a big difference between the cash flow and net income and the net income was higher 

than the cash flow. 
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1.0 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Utifrån “Till sist är det bara pengar som räknas” av Bengt Bengtsson (2010) framkommer det att 

ett företags resultat ska över tid vara det samma som dess kassaflöde. Kassaflöde kan beskrivas 

som företagets egentliga värde på en tillgång och resultat är det värdet på tillgången som 

redovisats. Kassaflödet är in- och utbetalningar i ett företag och i grunden är ett företags verkliga 

värde en summa av alla in- och utbetalningar som genererats under hela företagets livslängd 

(Bengtsson 2010). I resultatet framkommer det om företaget gått med vinst eller förlust under 

året. 

 

Kassabaserad redovisning är en redovisning som baseras på faktiska transaktioner och kan 

avläsas från kassaflödet. På andra sidan från kassabaserad redovisning är periodiserad 

redovisning som inte enbart inkluderar faktiska transaktioner som ägt rum utan även 

spekulationer om framtida in- och utbetalningar. Skillnaden mellan dem är att inom periodiserad 

redovisning inkluderas spekulationer (Bengtsson 2011). Spekulationerna av framtida in- och 

utbetalningar som görs inom periodiserad redovisning har direkt koppling till resultatet. Ett 

företag som uppvisat ett bra resultat behöver inte betyda att de har mycket pengar i kassan 

eftersom redovisningen inkluderar spekulationer om de framtida ekonomiska fördelarna. Ett 

företag som visar högt resultat behöver inte betyda att de har lika stor summa pengar (Bengtsson 

2011). Betalningsflödena i kassaflödet är mer objektiva än den periodiserade redovisningen som 

även inkluderar spekulationer (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). I resultatet periodiseras 

inkomster och utgifter mot den period som händelsen hör till och resultatet visar om företaget har 

gått med vinst eller förlust under en period. 

 

Den 1 januari 2005 infördes en ny regel i Sverige för redovisning av fastigheter, IAS 40. IAS 40 

ingår i IFRS (International Financial Standards Board) och IFRS är tvingande för börsnoterade 

koncerner från 2005 (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Införandet av IAS 40 medförde 

förändringar vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter och fastighetsbolag är bolag som 

innehar förvaltningsfastigheter. Tidigare skedde värdering endast till anskaffningsvärde medan 

efter 2005 gavs möjligheten att värdera fastigheterna till verkligt värde eller anskaffningsvärde 

(Nordlund 2005). Värdering till verkligt värde genomstyrs i de finansiella rapporterna medan vid 
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anskaffningsvärde upplyses det verkliga värdet endast i not och avskrivningar tillämpas på 

fastigheterna. Den periodiserade redovisningen lyfts fram i resultatet då redovisning till verkligt 

värde tillämpas samt när avskrivningar görs vid anskaffningsvärde. Värdering till 

anskaffningsvärde är att värderingen sker till inköpspriset och inom förvaltningsfastigheter ingår 

kostnader som har en direkt anknytning till inköpet (IAS 40 pt. 21). Vid värdering till verkligt 

värde sker istället omvärdering av fastigheten till det pris som skulle erhållas vid 

värderingspunkten (IAS 40 pt. 5). Värderingen är en spekulation om vad man tror fastigheten är 

värd idag. När det framkommer att en värdeförändring på en fastighet har skett ska det direkt tas 

upp i resultaträkningen som därmed påverkar resultatet. Eftersom fastigheten inte är såld sker 

ingen kassagenerering och värderingen baseras på antaganden. 

 

“Redovisning till verkligt värde kan ses som prognoser över framtida kassaflöden” skriver 

Bengtsson (2010) men en enklare förklaring är att verkligt värde är vad fastigheten är värd idag. 

Laux, C och Leuz, C beskriver i “The crisis of fair value accounting: making sense of the recent 

debate” (2009) att redovisning till verkligt värde är ett sätt att mäta tillgångar och skulder som 

syns i balansräkningen. De redogör också att förespråkarna till verkligt värde bedömer att den är 

trovärdig då den reflekterar nuvarande marknadspriser medan motståndarna anser att verkligt 

värde ger en felaktig och irrelevant uppskattning som vilseleder marknaden. Problemet med att 

fastställa det verkliga värdet av en tillgång är att fastigheten inte ännu är såld och därmed vet 

man inte vad det faktiska värdet är. I och med att värdeförändringarna påverkar både resultat och 

balansräkning får det stor betydelse för det redovisade resultatet (Lorentzon 2013). 

 

I och med att fastighetsbolag har möjlighet att värdera om sina fastigheter till verkligt värde kan 

de således påverka resultatet till viss del. Företagen kan välja att värdera fastigheterna internt 

eller externt. Extern värdering är när värdering sker av en utomstående part vilket 

rekommenderas av IFRS (IAS 40, pt. 32). Företagen har dock intresse av att kunna utgå från ett 

tillförlitligt resultat och därför redovisa till en rättvisande bild. Det företagen inte kan göra är att 

påverka kassaflödet, då det är tydligt att in- och utbetalningarna styr utkomsten. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

I och med införandet av IAS 40 har redovisning inom förvaltningsfastigheter gått från 

anskaffningsvärde till verkligt värde. Vid anskaffningsvärdemetoden påverkar kostnaden för 

fastigheten inte resultatet däremot påverkar avskrivningarna det. Redovisning till verkligt värde 

är att prognostisera och redovisa de framtida transaktionerna. De framtida transaktionerna är 

baserade på antaganden och ger en orealiserad vinst eller förlust som har direkt koppling till 

resultatet. De antaganden som görs utger därför en stor del av bedömningen i värderingen.  Detta 

ses som periodiserad redovisning och på andra sidan av den periodiserade redovisningen står den 

kassabaserade där kassaflödet är centralt. Largay & Stickney (1980) menar på att den 

kassabaserade redovisningen kan användas som ett verktyg i redovisningen för att se hur det går 

för företaget, att inte enbart gå utifrån resultatet (Largay & Stickney 1980). Bedömningen av 

värderingen kan lätt påverkas av värderaren eller andra faktorer vilket gör det intressant att se 

hur värderingen gått till för att vidare kunna fördjupa sig i periodiserad och kassabaserad 

redovisning.  

 

Bengt Bengtsson i “Till sist är det bara pengar som räknas” gör en studie mellan åren 2002-2009 

där han ställer kassaflödet mot resultatet med hjälp av en kvotvärdemetod (Bengtsson 2010). 

Bengtssons undersökning visar en sammanställning av alla fastighetsbolag som han undersökte 

och därför skulle det också vara intressant att se varje bolag för sig och kunna jämföra dem med 

en sammanställning samt att göra en totalundersökning. Bengtssons studie slutar i ett skede där 

kassaflöde och resultat närmar sig varandra och då det gått sex år sen dess är det intressant hur 

det ser ut nu, hur det gick efter 2009. Det som Bengtsson kom fram till är att kassaflöde och 

resultat inte överensstämmer efter 2005 och han menar att orsaken till det är införandet av IAS 

40 vilket leder denna problemdiskussion till problemfrågan. 

 

1.3 Problem 
 

 Hur ser sambandet ut mellan kassaflöde och resultat före och efter införandet av IAS 40? 

 

1.4 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan kassaflödet och resultatet före och efter 

införandet av IAS 40. Närmare ska således kassabaserad redovisning och periodiserad 

redovisning analyseras. Vidare kommer även företagens värderingssätt också undersökas.  
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1.5 Avgränsningar 
 

Avgränsningen gäller börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, eftersom börsnoterade bolag 

omfattas av standarden IAS 40 som ger möjlighet att redovisa förvaltingsfastigheter till verkligt 

värde. 
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2.0 Metod 
 
 

Artiklar och tidigare forskning ligger till grund för denna uppsats. En studie som väckte vårt 

intresse var en studie utförd av Bengt Bengtsson (2010). Han gör en liknande undersökning där 

han granskar sju fastighetsbolag under åren 2002-2009 och jämför kassaflöde och resultat. 

Undersökningen vi gör består av både fler bolag då vi gör en totalundersökning och en längre 

tidsperiod.  

 

Bengtssons studie (Bengtsson 2010) avslutas med att sambandet mellan resultat och kassaflöde 

börjar närma sig varandra och vi vill undersöka hur det har blivit efter det samt om resultatet blir 

detsamma med en totalundersökning. I och med en längre tidsperiod, 1999-2015, ger det en 

större observation men även outforskade år. Det är så att metoden som tillämpats utgår från 

ackumulerade belopp vilket gör att ju fler observationer som görs desto tydligare bild av 

resultatet får man. 

 

2.1 Kvotvärde 
 

Metoden som tillämpats utgår ifrån “Till sist är det bara pengar som räknas” av Bengt Bengtsson 

(2010) där kvotvärdet mellan ackumulerat resultat och ackumulerat kassaflöde från den löpande 

verksamheten tas fram. Metoden är till för att se hur mycket av resultatet som i verkligheten 

blivit pengar och inte bara siffror på ett papper. Det är också därför kassaflödet från den löpande 

verksamheten används, för de har gått via resultaträkningen. 

 

Ett företags resultat ska över tid vara detsamma som dess kassaflöde men på kort sikt kan det 

finnas avvikelser. Kvotvärdet visar alltså denna avvikelse eller, om resultatet är detsamma som 

dess kassaflöde, visar den det också. Om resultatet och kassaflödet överensstämmer visar 

kvotvärdet på 1. Om kvotvärdet är högre än 1 är det ackumulerade resultatet högre än det 

ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten. Om kvotvärdet är under 1 är istället 

kassaflödet från den löpande verksamheten högre än resultatet (ackumulerat). 
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2.2 Design 
 

Denscombe (2016) redogör för olika indikatorer på om en forskning är kvalitativ eller 

kvantitativ. En kvantitativ forskning är när siffror används som analysenhet samt att forskningen 

oftast är objektiv medan en kvalitativ forskning istället grundar sig på ord som analysenhet och 

där forskaren oftast har en större inblandning (Denscombe 2016). I och med att kvotvärde 

används som metod passar en kvantitativ forskning bättre då siffror och objektivitet ses som en 

styrka. Det gör dock att de underliggande faktorerna inte undersöks och vi får därför ingen 

förklaring till varför det är som det är som är möjligt vid en kvalitativ forskning (Denscombe 

2016). Syftet med denna uppsats är emellertid att undersöka sambandet mellan kassaflödet och 

resultatet före och efter införandet av IAS 40 och valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

styrs också av undersökningens syfte (Olsson & Sörensen 2011). Sambandet mellan kassaflöde 

och resultat kan lättast baseras på en stor mängd data än att endast se på ett fåtal företag. En stor 

mängd data från många olika företag leder till en mer generaliserbar undersökning då vi får ett 

brett underlag från företagen inom branschen. För att kunna få resultat som kan generaliseras har 

en kvantitativ metod valts. En kvantitativ metod är mer inriktad på att beskriva resultatet med 

siffror och passar väldigt bra för att göra generaliseringar (Eliasson 2013). 

 

2.3 Population 
 

Populationen framtogs från hemsidan bolagsfakta där fastighetsbolag lokaliserades av alla 

börsbolag som fanns (bolagsfakta u.å). Det lokaliserades sammanlagt 20 fastighetsbolag. Alla 

dessa bolag ingår i undersökningen vilket leder till en totalundersökning. Populationen är alltså 

alla fastighetsbolag som fanns på bolagsfakta. 

  

2.4 Genomförande 
 

Först lokaliserades som ovan nämnt 20 fastighetsbolag från hemsidan bolagsfakta. Nästa steg var 

att ta reda på respektive årsredovisning för åren 1999-2015. De åren valdes eftersom de 

inkluderar både tidsperioder före och efter införandet av IAS 40. De innehåller också en stor 

mängd data som kan generaliseras och är aktuell idag eftersom perioden som undersöks sträcker 

sig fram till år 2015. 1999 valdes som startår på grund av att vi ville få med en medellång 

tidsperiod både före och efter införandet av IAS 40. Därmed är det sex år innan införandet av 

IAS 40 och elva år efter. Sex år kan ses som en medellång sikt och Bengtsson menar att det ska 

minst vara en medellång sikt för att kunna utläsa kvotvärdet bra. Vi får med sex outforskade år 



7 

 

efter Bengtssons studie där mycket kan ha skett eftersom verkligt värde har används längre. 

Tillämpningen av verkligt värde kan ha förändrats ju mer företagen använder standarden och 

företagen kan ha lärt sig värdera annorlunda utifrån exempelvis sina spekulationer.  

 

Årsredovisningarna hittades på vardera bolags hemsida. Årsredovisningarna utgör grunden för 

empirin till metoden som tillämpats. Delårsrapporter eller kvartalsrapporter används inte som 

underlag utan för att se helheten i en längre period används istället helårsrapporter. Alla bolag 

har inte existerat under hela tidsperioden men alla årsredovisningar som bolaget har under denna 

period tas med. Nästa steg var att ta fram posterna “Årets resultat” och “Kassaflöde från den 

löpande verksamheten” för att sedan kunna beräkna företagets kvotvärde. Kvotvärdet visar som 

sagt relationen mellan kassaflöde och resultat. 

 

2.5 Beräkning 
 

För att få det ackumulerade värdet av resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten 

läggs de olika årens värde samman en efter en. 

 

Exempel ackumulerat resultat: 

År  Resultat Ackumulerat resultat 

2000  10  10 

2001  10  20 

2002  10  30 

2003  10  40 

2004  10  50 

2005  10  60 

 

Samma sak görs med kassaflödet från den löpande verksamheten.  

 

Beräkningen för kvotvärdet:  

Ackumulerat redovisat resultat/ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten. 

 

Kvotvärdet ska vara så nära 1 som möjligt för att kassaflödet från den löpande verksamheten och 

resultat ska överensstämma. Är resultatet högre än kassaflödet visar kvotvärdet på över 1 och 
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Figure 1 - Antal bolag 

resultatet är därmed högre än vad som faktiskt finns i kassan. Det omvända vid ett kvotvärde 

under 1, kassan visar på ett högre belopp än resultatet. 

 

Nedan är de 20 bolag som ingår i undersökningen. 

Atrium Ljungberg AB  Hufvudstaden AB  

Castellum AB  Klövern AB 

Catena AB   Kungsleden AB 

Corem Property Group  NP3 Fastigheter AB 

Diös Fastigheter AB  Platzer Fastigheter Holding AB 

Fabege AB   Sagax AB 

Fastighets AB Balder  Tribona AB 

Fast Partner AB  Victoria park AB 

HEBA Fastighets AB  Wallenstam AB 

Hemfosa Fastigheter AB  Wihlborgs fastigheter AB 

 

Ur årsredovisningarna från 2015 framtogs även om företagen intern- 

eller externvärderas. Helårsrapporterna gör det extra tydligt om 

företagen extern- eller internvärderar då många bolag valde att 

värdera 25 % per kvartal. På ett helår har hela fastighetsbeståndet 

värderats. Intern- och externdatan framtogs för att få en tydligare bild 

av fastighetsbolagens tillvägagångar och värderingar för nutiden. 

Endast 2015 togs med och som Figur 1 visar existerade alla 20 bolag 

endast under 2013, 2014 och 2015. 2015 ger därför den mest aktuella 

informationen. Dessutom anser vi att det är mer intressant att se hur 

värderingen går till idag.  

 

Årsredovisningarna baserades på företagens hemsidor och för med sig 

de som fanns på respektive företags hemsida. År 1999, 2000 och 2001 

fanns det sex företag vilka var: 

Castellum AB  Fabege AB 

Fast Partner AB  Hufvudstaden AB 

Kungsleden AB  Wallenstam AB 
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År 2002 och 2003 fanns åtta företag vilka var: 

Castellum AB  Fabege AB  Fast Partner AB  

Hufvudstaden AB  Kungsleden AB Wallenstam AB  

Atrium Ljungberg AB  Klövern AB 

 

År 2004 var det nio företag med och det var Sagax AB som tillkom. 

 

År 2005 var det tolv företag med vilka var:  

Castellum AB  Fabege AB  Fast Partner AB  

Hufvudstaden AB  Kungsleden AB Wallenstam AB  

Atrium Ljungberg AB  Klövern AB  Sagax AB 

Diös Fastigheter AB  Fastighets AB Balder Wihlborgs fastigheter AB 

 

År 2006 tillkom ett företag till vid namn Catena AB så 13 företag utgjorde grunden. 

 

År 2007 och 2008 var det 14 företag: 

Castellum AB  Fabege AB  Fast Partner AB  

Hufvudstaden AB  Kungsleden AB Wallenstam AB  

Atrium Ljungberg AB  Klövern AB  Sagax AB 

Diös Fastigheter AB  Fastighets AB Balder Wihlborgs fastigheter AB 

Catena AB   Victoria park AB 

 

2009 och 2010 var det 15 företag då Corem Property Group tillkom. 

 

Till år 2011 tillkom tre företag så det var 18 företag i underlaget. Dessa är: 

Castellum AB  Fabege AB  Fast Partner AB  

Hufvudstaden AB  Kungsleden AB Wallenstam AB  

Atrium Ljungberg AB  Klövern AB  Sagax AB 

Diös Fastigheter AB  Fastighets AB Balder Wihlborgs fastigheter AB 

Catena AB   Victoria park AB Corem Property Group 

HEBA Fastighets AB  NP3 Fastigheter AB Platzer Fastigheter Holding 

 

2012 var de 19 företag och där tillkom Tribona AB.  
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2013, 2014 och 2015 var 20 bolag med (alla) och dessa var:  

Castellum AB  Fabege AB  Fast Partner AB  

Hufvudstaden AB  Kungsleden AB Wallenstam AB  

Atrium Ljungberg AB  Klövern AB  Sagax AB 

Diös Fastigheter AB  Fastighets AB Balder Wihlborgs fastigheter AB 

Catena AB   Victoria park AB Corem Property Group 

HEBA Fastighets AB  NP3 Fastigheter AB Platzer Fastigheter Holding 

Tribona AB   Hemfosa Fastigheter AB 

                                       

2.6 Reliabilitet och Validitet 
 

Reliabilitet syftar på pålitlighet och överensstämmelse i resultatet om undersökningen skulle 

upprepas, alltså att resultatet inte påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer (Bryman & 

Bell 2010). Reliabiliteten bestäms därför av hur mätningarna har utförts och hur noggrann 

bearbetningen på informationen är (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Då all data är allmän 

och tagen från företagens årsredovisningar är datan objektiv vilket medför att reliabiliteten är 

hög. Det vill säga att om undersökningen skulle upprepas skulle undersökningens resultat bli 

detsamma då exakt samma siffror skulle tas från årsredovisningarna. Sammanställningen av 

empirin kalkylerades dubbelt för att undvika slarvfel och bibehålla hög reliabilitet. 

   

Validitet menar på om undersökningen mäter det den säger att den ska mäta (Magne Holme & 

Krohn Solvang 1997). Validiteten är kopplad till noggrannheten och precisionen i framtagning 

av data (Denscombe 2016). Det finns både extern validitet och intern validitet. Extern validitet 

menar på om undersökning är generaliserbar eller om undersökningen är unik i sig. När 

undersökningen baseras på ett representativt urval kan resultaten generaliseras (Denscombe 

2016). Undersökningen vi gör är en totalundersökning på alla 20 bolag vilket gör den 

generaliserbar och därmed ger det en hög extern validitet. Intern validitet menar på 

trovärdigheten i de slutsatser som dras och om de är kopplade till några externa faktorer. 

Eftersom undersökningen är baserad på faktiska årsredovisningar som även i framtiden kommer 

vara detsamma, är även den interna validiteten hög. 
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2.7 Metodkritik 
 

Att utgå ifrån årsredovisningar istället för kvartalsrapporter leder till mindre observationer. 

Däremot är syftet att observera helhetsbilden under en längre period och inte specifikt gå in i 

skillnaden mellan kvartalen. Årsredovisningarna ger en helhet, en rättvisande bild och en 

generell slutsats kan dras med hjälp av denna undersökning. Vid beräkningarna från 

årsredovisningarna finns det alltid en risk för mänskligt fel som har försökt undvikas genom att 

vara extra noggranna och kalkylera allt två gånger. Metoden som används utgår också från 

kassaflöde från den löpande verksamheten och inte hela kassaflödet vilket gör att försäljningar 

av fastigheter inte syns. Försäljning av fastigheter tas upp i investeringsverksamheten. 

 

Årtalen 1999-2015 ger en undersökning på hela 17 år. IAS 40 infördes år 2005 vilket gör att det 

är sex år innan och elva år efter som undersöks. Den ojämnhet som finns kan ses som skev då det 

finns mer data på årtalen efter (vid redovisning till verkligt värde) men då vi dessutom vill se hur 

det ser ut idag efter Bengtssons studie (Bengtsson 2010) så är denna ojämnhet bra då man får ny 

och mer data på redovisning till verkligt värde. Alla bolag har inte existerat under hela perioden 

vilket gör informationen ojämn i respektive period. De senare åren ger på grund av ojämnheten 

mer data men all data som funnits tillgänglig har tagits med för alla de undersökta åren vilket 

speglar verkligheten. 
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3.0 Referensram  
 

Tillvägagången för att hitta artiklar har gått till på olika sätt. Till en början fick vi tips om Bengt 

Bengtsson som tittades närmare på och då hittades artikeln “Till sist är det bara pengar som 

räknas” som vi fastnade för. Därefter har det sökts mycket från SöderScholar genom ord som 

“Kassaflöde”, “periodiserad redovisning”, “accrual”, “cash flow” och “accrual accounting”. 

Sökträffarna gav inte passande artiklar till ämnet och därför tittade vi istället på deras 

referenslistor som ledde till artiklarna vi använt oss av. Redovisningsstandarder och 

vägledningar som är väsentliga och relevanta för denna studie då de dels är tvingande samt 

används inom redovisning för förvaltningsfastigheter är framtagna genom biblioteket och 

tidigare kurslitteratur. Sökningar har gjorts på “IAS 40”, “Kassaflöde”, “verkligt värde” och 

“kvantitativ” för att hitta böcker utöver de som har vart med i tidigare kurslitteratur.  

 

3.1 Till sist är det bara pengar som räknas 
 

“Till sist är det bara pengar som räknas” är skriven av Bengt Bengtsson (2010) och syftet med 

artikeln var att ge ett förslag hur kassaflödesanalysen kan användas som ett kritiskt verktyg vid 

bedömning av den periodiserade redovisningens objektivitet. Kassaflödesanalysen innehåller det 

som faktiskt inträffat och klassas därför som objektiv, medan periodiseringarna i 

resultaträkningen är en prognos över framtida in- och utflöden av pengar och Bengtsson menar 

att det är periodiseringarna som kan bidra till en subjektiv redovisning. Han menar att de som 

redovisar kan medvetet eller omedvetet ha påverkats av andra faktorer eller intressenter vid 

värderingen. (Bengtsson 2010). 

 

Bengtsson (2010) har gjort en empirisk studie på sju börsnoterade fastighetsbolag mellan åren 

2002 och 2009. Han anser att det är mycket aktuellt med fastighetsbolag eftersom de sedan 2005 

tillåts att redovisa till verkligt värde, enligt regelverket IAS 40. Studien gör en jämförelse mellan 

ackumulerat redovisat resultat och det ackumulerade kassaflödet i löpande verksamheten på de 

sju bolagen. Jämförelsen ska fungera som ett kritiskt verktyg för de företag som redovisar till 

verkligt värde. Han använder metoden kvotvärde. (Bengtsson 2010) 

 

Studien visar att det ackumulerade resultatet och kassaflödet i den ackumulerande löpande 

verksamheten har olika korrelationen innan och efter införandet av IAS 40, 2005. De två första 

åren är det ackumulerade resultatet och kassaflödet i den ackumulerande löpande verksamheten 

ungefär på samma nivå, medan efter år 2005, har det redovisade resultatet uppgått till större 
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belopp än den löpande verksamheten. Bengtsson konstaterar att den direkta orsaken till det är 

införandet regelverket IAS 40. Bengtssons studie slutade med att kassaflödet och resultatet 

började närma sig varandra år 2009. (Bengtsson 2010) Det är intressant att se om relationen 

mellan kassaflöde och resultat har närmat sig varandra eller drivit ifrån varandra efter 

Bengtssons studie. 

 

3.2 Periodiserad redovisning 
 

Periodiserad redovisning, även kallad bokföringsmässiga grunder, kan klassas som att vara 

framåtriktad då den inte bara inkluderar faktiska transaktioner som ägt rum utan även framtida 

in- eller utbetalningar. Alternativet till periodiserad redovisning är kassabaserad redovisning som 

baseras på faktiska transaktioner. Periodiserad redovisning ska ställas mot kassabaserad i den här 

studien genom att ställa resultatet mot kassaflödet. Skillnaden mellan dem är att inom 

periodiserad redovisning redovisas inte enbart betalningsströmmarna utan även sådant som med 

stor säkerhet innebär in- eller utflöde av pengar. Periodiserad redovisning innehåller därför även 

spekulationer om framtiden. Den här metoden kan medföra stora konsekvenser beroende på 

spekulationerna som gjorts och detta påverkar både resultat och balansräkningen. Att ett företag 

har ett bra resultat behöver inte betyda att de har mycket pengar eftersom spekulationer i 

redovisningen tas med om framtida ekonomiska fördelar. Bengtsson beskriver att det finns 

företag som år efter år har redovisat goda resultat men som till sist ändå gick i konkurs för det 

goda resultatet inte kunde uppföljas av samma summa pengar. (Bengtsson 2011) 

 

3.3 Kassabaserad redovisning  
 

Kassaflödet är in- och utbetalningarna som ett företag har under en period och ses som den 

kassabaserade redovisningen. I de finansiella rapporterna urskiljs det som kassaflödesanalys och 

är en tvingande del i årsredovisningen. Eftersom kassaflödesanalysen baseras på in- och 

utbetalningarna som faktiskt har hänt är de svåra att manipulera (Sundgren, Nilsson & Nilsson 

2013). Kassaflödesanalysen blir därmed objektiv och kan vara mer tillförlitlig än exempelvis 

resultatet som till viss del kan vara subjektiv. Ett exempel på att kassaflödet är svårt att 

manipulera utgörs av W.T Grant, ett amerikanskt företag som gick i konkurs på 70-talet, då de 

hade en oförmåga att generera egna pengar i sin verksamhet (Largay & Stickney 1980). Istället 

använde de upp pengar som kom från andra håll utan att själva ha en kassagenererande enhet. 

När kassaflödet från den löpande verksamheten ställdes mot årets resultat var det tydligt att W.T 
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Grant inte hade en kassagenererande verksamhet av sig själva utan kassaflödet från den löpande 

verksamheten låg på minus samtidigt som resultatet visade vinster (Largay & Stickney 1980). 

Att ingen reagerade på att kassaflödet och resultatet var så långt ifrån varandra ansåg författarna 

vara mycket märkligt (Largay & Stickney 1980). 

 

Kassaflödesanalysen delas in i tre olika kategorier, den löpande verksamheten (som nämndes 

ovan), investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. De delas in i olika kategorier 

för att det ska vara enklare att jämföra den finansiella informationen mellan olika företag 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). I denna studie kommer kassaflöde från den löpande 

verksamheten granskas. 

 

I kassaflöde från den löpande verksamheten tas allt som inte hör till de andra kategorierna upp. 

Det är företagets huvudsakliga intäktskälla som tas upp i kassaflödet från den löpande 

verksamheten och utbetalningarna som tas upp där är de som påverkat nettoresultatet, alltså det 

som gått via resultaträkningen (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Artikeln “Cash flows, Ratio 

Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy” som är skriven av Largay och Stickney 

(1980), förespråkar vikten av att kunna använda kassaflöde från den löpande verksamheten som 

ett verktyg och menar att redan tio år innan W.T Grants konkurs kunde man se att företaget var i 

stora problem (Largay & Stickney 1980). Det skulle bara krävas en analys av kassaflöden som 

skulle avslöjat Grants faktiska situation. Laragay och Stickney är också skeptiska till att 

majoriteten av finansieringsvärlden ägnar sig lite tid åt att använda kassaflödet från den löpande 

verksamheten då den kan bidra med mycket (Largay & Stickney 1980).  

 

I kassaflöde från investeringsverksamheten är det investeringar som tas upp. Hit kommer 

försäljningar av fastigheter. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). 

 

3.4 Periodiserad kontra kassabaserad  
 

Bathó i “Which way now? A theoretical programme for the transition to accrual-based 

accounting” (2012) diskuterar den kassabaserade kontra den periodiserade redovisningen i 

offentlig sektor och grundar sig i Ungerns redovisningssystem. Ungern har en kassabaserad 

redovisning men författaren Ferenc Bathó menar på att ett byte till periodiserad redovisning 

skulle innebära fler fördelar, vilket även den Europeiska kommissionen förespråkar. Fördelar 

som ökad transparens på marknaden samt uppdaterad information är ståndpunkter som den 
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Europeiska kommissionen använder medan kassabaserad redovisning anser däremot 

kommissionen är missvisande och rapporterar data om dåtiden. (Bathó 2012) 

 

Bathó (2012) menar att nackdelen med kassabaserad redovisning är att det är omöjligt att 

bedöma den finansiella situationen och att kunna se den faktiska kostnaden i och med att de 

endast är de faktiska kostnaderna som används. Periodiserad redovisning bokför istället 

transaktionerna varifrån de härstammar och hanterar problemet med slitage av materiella 

tillgångar, förbättrar resursfördelningen samt visar aktuella och framtida åtaganden. Inom 

kassabaserad redovisning används inte avskrivningar och därmed syns inte slitage eller åldrande 

i redovisningen. (Bathó 2012) Den kassabaserade redovisningen används i studien som 

“kassaflöde från den löpande verksamheten” som ställs mot den periodiserade redovisningen i 

form av resultatet. På det sättet står den periodiserade redovisningen mot den kassabaserade i 

denna studie och med hjälp av artikeln kan slutsatser och mer kunskap härledas. 

 

Artikeln går även in på 28 länders offenliga redovisningsystem och vilken av de två 

redovisningssätten som tillämpas. Europeiska kommisionen förespråkar att inom offentlig sektor 

bör den periodiserade redovisningen användas. 18 länder använder sig av periodiserad 

redovisning, där även Sverige är inkluderad. Nio länder använder sig av den kassabaserade och 

ett land använder sig av båda. (Bathó 2012) 

 

 

3.5 IFRS 
International Financial Reporting Standards (IFRS) är internationella standarder och tolkningar 

som fastställts av International Accounting Standards Boards (IASB). IFRS är tvingande att 

använda för börsbolag som upprättar koncernredovisning i Sverige. IFRS består alltså av många 

olika delar och IASB och IAS 40 kommer behandlas djupare. 

 

3.6 IASB 
IASB:s föreställningsram är en vägledning för framtagningen av redovisningsstandarder som 

IAS och är framtagen för att åstadkomma en harmonisering av de finansiella rapporterna så det 

inte föreligger stora skillnader mellan olika länder (IASB). Det finns fyra centrala kvalitativa 

egenskaper i IASB:s föreställningsram vilka är: relevans, begriplighet, jämförbarhet och 

tillförlitlighet (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013) (IASB, pt. 24). Denna studie har främst 

behandlat tillförlitlighet i syfte att kunna analysera sambandet mellan resultat och kassaflöde. 
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Tillförlitlighet 

Informationen måste också vara tillförlitlig för att kunna användas. Det blir den om den inte är 

vinklad och består av väsentliga fel. Informationen får därmed inte vara subjektiv. För att 

informationen ska vara tillförlitlig måste den ge en korrekt bild av hur det verkligen är. Det finns 

alltid en risk att en korrekt bild inte avspeglas och i IASB pt. 34 står det: “Risken utgörs inte av 

att informationen kan vara vinklad, utan snarare av inneboende svårigheter…”. Informationen 

måste stämma avseende innebörd och form, och redovisas med hänsyn till både den ekonomiska 

innebörden och den juridiska formen. För att informationen ska vara tillförlitlig måste den vara 

neutral, alltså inte vinklad. Informationen ska också tas fram med försiktighet och vara 

fullständig. (IASB, pt. 31-38)   

 

Figure 2 - Kvalitativa egenskaper (Artsberg 2005) 

 

3.7 IAS 40 
IAS 40 är en standard som ska tillämpas vid redovisning och värdering för fastighetsförvaltande 

bolag (IAS 40, pt. 2). Fastighetsförvaltande bolag är bolag som innehar förvaltningsfastigheter 

som genererar hyresintäkter eller värdestegring (IAS 40, pt. 7). Standarden tillkom i januari år 

2005 och utgör brytpunkten för möjligheten att tillämpa verkligt värde. Syftet med standarden är 

att beskriva hur förvaltningsfastigheterna ska behandlas i redovisningen (IAS 40, pt. 1). 

Standarden IAS 40 är central i den här studien eftersom det är förvaltningsbolag som undersöks 

och därmed tillämpas standarden. Förvaltningsfastigheter avviker från andra resurser och 

behandlas avskilt för i och med syftet med fastigheten (att generera pengar) uppkommer 

kassaflöden som är oberoende av andra tillgångar i ett företag (IAS 40, pt. 7). Företagen väljer 

redovisningsprincip som gäller för företagets samtliga förvaltningsfastigheter och kan välja att 

antingen redovisa via verkligtvärdemetod eller anskaffningsvärdemetod (IAS 40, pt. 30). Väljer 

man anskaffningsvärde måste dock det verkliga värdet upplysas i en not (IAS 40, pt. 32). Företag 
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uppmuntras att basera förvaltningsfastigheternas verkliga värde av värderingar gjorda av 

oberoende värderingsmän (IAS 40, pt. 32). 

3.7.1 Verkligt värde och anskaffningsvärde 

När en förvaltningsfastighet förvärvas ska anskaffningsvärdet alltid redovisas men därefter har 

företagen valet mellan verkligt värde och anskaffningsvärde. Vid anskaffningsvärdemetoden 

sker avskrivning som vanligt och det verkliga värdet uppmärksammas i rapporterna (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson 2013). Anskaffningsvärdet är när tillgången värderas till 

anskaffningskostnaden.  

 

Värdering till anskaffningsvärde har fått mycket kritik för att vara tillbakablickande och på det 

sättet ge ett missvisande resultat. Förespråkarna till anskaffningsvärde menar istället att den är 

väsentlig när beslut tas då viktig information kan hämtas från tidigare händelser (Godfrey et al. 

2010). Anskaffningsvärdet är också baserat på faktiska transaktioner och inte endast 

spekulationer vilket dessutom gör anskaffningsvärde svårt att manipulera (Godfrey et al. 2010).  

 

Att redovisa till verkligt värde innebär istället en omvärdering av fastigheten till det pris som 

skulle erhållas vid värderingspunkten (IAS 40 pt. 5). Värderingen ska tillförlitligt värderas och är 

baserad på antaganden som leder till en orealiserad vinst eller förlust som har direkt koppling till 

resultatet. Verkligt värde utgår ifrån tanken om att det råder perfekta marknader men i praktiken 

ser det sällan ut så (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Om en förvaltningsfastighets värde 

förändras ska det direkt synas i resultaträkningen där det ingår i rörelseresultatet (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson 2013).  

 

I artikeln “The crisis of fair value accounting: making sense of the recent debate” diskuterar 

författarna, Laux och Leuz (2009), redovisning till verkligt värde och besktiver sin bild av det. 

De redogör att redovisning till verkligt värde är ett sätt att mäta tillgångar och skulder som syns i 

balansräkningen, att ta upp tillgångarna och skulderna till deras verkliga värde som om man 

skulle sälja det idag (Laux & Leuz 2009). Värderingen kan påverka nettoresultaten i företagen 

beroende på hur man värderat. Orealiserade vinster och förluster har därmed direkt effekt på 

marknaden (Laux & Leuz 2009).  

 

Laux och Leuz (2009) berättar att förespråkarna för redovisning till verkligt värde anser att 

värderingsmetoden är trovärdig eftersom den reflekterar nuvarande marknadspriser och därmed 
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ger ökad transparens på marknaden. Motståndarna anser däremot att det är en felaktig och 

irrelevant uppskattning som vilseleder marknaden, speciellt för långvariga tillgångar. Dessutom 

anser motståndarna att redovisning till verkligt värde bidrar till procyklikaliteten av det 

finansiella systemet, med andra ord att styra värderingen på tillgången beroende på hur den 

finansiella marknaden ser ut. (Laux & Leuz 2009) 

 

Vidare jämför Laux, C och Leuz, C (2009) redovisning till verkligt värde med 

anskaffningsvärdemetoden. Här tar de först och främst upp att det som är att föredra beror på 

tillgången. Vid likvida medel passar det inte bra med anskaffningsvärde. Om det istället handlar 

om lån är det lägligt att använda anskaffningsvärdet. Där redovisas tillgången till det pris man 

köpte tillgången till. Den historiska anskaffningskostnaden speglar inte det nuvarande värdet på 

tillgången och Laux och Leuz (2009) menar att man löser inte alla problem med verkligt värde 

genom att återvända till historisk värde. (Laux & Leuz 2009) 

 

3.7.2 Förvrängningar  
 

Verkligt värde har kritiserats för att underlätta för förvrägningar i de finansiella rapporterna. 

False financial statement eller förkortningen FFS, betyder en avsiktlig förvrängning av data i 

bokslutet med syfte att vilseleda läsaren. En förvrängning ger ett felaktigt intryck av 

organisationens finansiella styrka. En artikel, skriven av Charalambos T. Spatis (2002), 

diskuterar tidigare forskning om FFS samt genomför en egen studie om förekomsten av detta på 

företag i Grekland som använder verkligt värde (Charalambos 2002). När en finansiell rapport 

innehåller förfalskningar och inte längre representerar den verkliga bilden menar han att det är 

nu en fråga om bedrägeri. Han beskriver att de största bovarna inom FFS är att antingen 

överdriva tillgångar, omsättning och resultat eller underskatta skulder, kostnader och förluster 

(Charalambos 2002). Han beskriver totalt tio variabler som kan vara möjliga indikatorer på FFS. 

De indikatorerna är förhållanden mellan: skuldsättningsgraden och eget kapital, försäljning och 

totala tillgångar, nettovinst och försäljning, kundfordringar och försäljning, nettovinsten och 

totala tillgångar, rörelsekapital och totala tillgångar, bruttovinst och totala tillgångar, lager till 

försäljning, den totala skulden och totala tillgångar (Charalambos 2002). 

 

Studien som Charalambos beskriver i “Detecting false financial statement using published data: 

some evidence from Greece” (2002) utgick från hans modell för att se om det förelåg FFS hos de 

Grekiska bolagen. Den visade att häften av urvalet hade FFS, det vill säga att de medvetet 
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förvrängt bokslutet till sin egen fördel. Men han menar att andra hälften mycket väl kan inneha 

FFS bara att de inte har några indikatorer till just det i deras modell. Han poängterar att det finns 

potential i att upptäcka dessa avsiktliga förvrängningar genom de finansiella rapporter som finns 

tillgängliga och menar att det finns fler metoder än hans. (Charalambos 2002) 

 

Alaryan, Haija & Alrabei  diskuterar också förvrängningar i artikeln “The Relationship between 

Fair Value Accounting and Presence of Manipulation in Financial Statements”  (2014) samt går 

på djupet med oenigheterna kring verkligt värde (Alaryan, Haija & Alrabei 2014). Den inriktar 

sig framförallt på debatten om möjligheten att kunna manipulera de finansiella rapporterna med 

hjälp av verkligt värde. Vidare tar den även upp de olika anhängarna och motståndarnas 

argument. Abedal är en av motståndarna och menar på att man måste ha hög kunskap och teknik 

för att vara objektiv. Topping kritiserar verkligt värde eftersom den komplicerar situationen och 

gör det enklare för bedrägeri i rapporterna (Alaryan, Haija & Alrabei 2014). 

  

Författarna till ”The Relationship between Fair Value Accounting and Presence of Manipulation 

in Financial Statements” gör även en empirisk studie om 45 företag, fem år innan och fem år 

efter införandet av verkligt värde i Jordanien för att se huruvida verkligt värde medförde en 

ökning av manipulation i rapporterna (Alaryan, Haija & Alrabei 2014). De använde sig av 

Charalambos modell och resultatet de kom fram till var att efter införandet av verkligt värde 

medförde det en ökning av manipulation med nästan det dubbla. De menar på att med hjälp av 

nivå tre värderingar ökar ledingens möjlighet till att förvränga datan till deras fördel. (Alaryan, 

Haija & Alrabei 2014) 
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4.0 Empiri 
 

 

Figure 3 - Sambandet 1999-2015 

 

Det sammanställda resultatet av ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten och 

ackumulerat resultat uttryckt i ett diagram över hela den undersökta perioden. I den första 

perioden 1999-2004 är de två variablerna på relativt samma nivå men därefter är de inte nära 

varandra. Innan 2004 förhåller sig ackumulerat resultat och ackumulerat kassaflöde från den 

löpande verksamheten jämnt men efter 2004 förhåller sig det ackumulerade resultatet ovanför 

det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten fram till 2015. Resultatet är alltså 

högre än kassaflödet från den löpande verksamheten 2005-2015 (ackumulerat). Skillnaden 

mellan resultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten år 2008 och 2009 är ungefär 16 

respektive 14 miljoner. År 2013, 2014 och 2015 ökar avståndet ännu mer än tidigare och 

skillnaden ligger på 40 miljoner, 45 miljoner och 49 miljoner. Avståndet har ökat från år till år 

de senaste åren. 
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Figure 4 - Sambandet 1999-2004 

 

För att förtydliga resultaten presenteras ett diagram på enbart den första perioden, alltså åren 

1999-2004. Här är det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten högre än det 

ackumulerade resultatet fram till slutet av 2003. År 2003 skiljer sig glappet med drygt fyra 

miljoner kronor mellan kassaflöde från den löpande verksamheten och resultat (ackumulerat). De 

andra åren, 1999, 2000, 2001, 2002 och 2004 är variablerna tätt intill varandra och den största 

skillnaden är år 2001 då differensen ligger på 1,4 miljoner. År 1999 ligger variablerna närmast 

varandra och differensen är 81 tusen. 
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Figure 5 - Sambandet 2005-2015 

 

Här visas ett diagram för den andra perioden, åren 2005-2015. Sambandet här ligger på en jämn 

nivå och det ackumulerade resultatet är högre än det ackumulerade kassaflödet från den löpande 

verksamheten under hela perioden (2005-2015). 2010, 2011 och 2012 ligger sambandet konstant 

och skillnaden är på runt 24 miljoner. Från 2005 till 2007 ökar skillnaden med 14 miljoner och 

går från 11 miljoner till 25 miljoner för att sedan minska till år 2008. 

 

År 2004 var kvotvärdet närmast 1 av alla år vilket betyder att det var det 

året som resultat och kassaflöde stämde mest överens. Om resultatet och 

kassaflödet överensstämmer visar kvotvärdet på 1 vilket inte skedde 

något av åren. Medelvärdet för kvoten under perioden 1999-2004 var 

0,886, som är 0,114 ifrån 1. I och med ett medelvärde på under 1 är 

kassaflödet från den löpande verksamheten högre än resultatet 

(ackumulerat).  Medelvärdet för kvoten under perioden 2005-2015 var 

1,512, alltså 0,512 ifrån 1. Ett värde på 1,512 visar att resultatet är högre 

än kassaflödet från den löpande verksamheten (ackumulerat). 

Kvotvärderna för hela den undersökta perioden för alla bolag är under 1 

fram till 2003 och över 1 från 2004 fram till 2015. 
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1999  0,956  

2000  0,871  

2001  0,774  

2002  0,912  

2003  0,704  

2004  1,064  

2005  1,621  

2006  1,648  

2007  1,737  

2008  1,405  

2009  1,103  

2010  1,494  

2011  1,442  

2012  1,387  

2013  1,604  

2014  1,616  

2015          1,573  

Table 1 - Kvotvärde 
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Kassaflöde från den löpande verksamheten och resultat för alla enskilda bolag ses nedan 

(Ackumulerat). Observera att alla företag inte har samma årtal och beloppen MSEK är olika i 

diagrammen. Diagrammen är till för att visa en överskådlig bild på sambandet.  

 

Figure 6 - Atrium Ljungberg AB 

Före 2005 är kassaflöde och resultat på samma nivå.  

Efter 2005 är resultatet högre än kassaflödet. 

 

 

Figure 7 - Castellum AB 

Under mestadels av perioden är resultatet lägre än kassaflödet även om de är relativt nära 

varandra.  
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Figure 8 - Catena AB 

Resultatet är större än kassaflödet under hela perioden bortsett från år 2006 och 2008.  

 

 

 

Figure 9 - Corem property group 

Resultatet är högre än kassaflödet under hela perioden.  
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Figure 10 - Diös Fastigheter AB 

Kassaflödet ligger på minus under hela perioden och resultatet ligger alltid på plus.  

 

 

 

Figure 11 - Fabege AB 

Innan 2005 var resultatet lägre än kassaflödet. 

Efter 2005 var det tvärtom och resultatet är högre än kassaflödet. 
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Figure 12 - Fast Partner AB 

Innan 2005 ligger resultatet lite lägre än kassaflödet 

Efter 2005 är resultatet högre än kassaflödet. 

 

 

 

Figure 13 - Fastighets Balder AB 

Resultatet är alltid högre än kassaflödet men ökar rejält efter 2009. 
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Figure 14 - Heba Fastigheter AB 

Resultatet är alltid högre än kassaflödet och har stigit rejält efter 2014. 

 

 

 

Figure 15 - Hemfosa Fastigheter AB 

Kassaflödet är högre än resultatet fram till 2015. 
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Figure 16 - Hufvudstaden AB 

Innan 2005 är resultat och kassaflödet nära varandra även om resultatet är lite högre än 

kassaflödet. Efter 2005 är resultatet mycket högre än kassaflödet. 

 

 

Figure 17 - Klövern AB 

Resultatet är alltid högre än kassaflödet och pikar vid 2007 och 2015. 
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Figure 18 - Kungsleden AB 

Innan 2005 var resultatet lägre än kassaflödet 

Efter 2005 skiftar det.  

 

 

Figure 19 - NP3 

Resultatet är lägre än kassaflödet 2011-2013 men efter det är resultatet betydligt högre än 

kassaflödet som är på minus. 
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Figure 20 - Platzer fastigheter holding AB 

Resultatet är högre än kassaflödet. 

 

 

Figure 21 - Sagax AB 

 

Resultat och kassaflödet ligger på en jämn nivå både innan och efter 2005, ibland är resultatet 

högre och ibland lägre. Resultatet pikar år 2007 och 2015. 
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Figure 22 - Tribona AB 

Resultatet är lägre än kassaflödet. 

 

 

 

Figure 23 - Victoria Park AB 

Resultatet är högre än kassaflödet. Resultatet ligger runt 0 under hela perioden och kassaflödet 

ligger på minus förutom 2007 och 2010. 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015

Tribona AB

Ackumulerat resultat Ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Victoria Park AB

Ackumulerat resultat Ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten



32 

 

 

Figure 24 - Wihlborgs fastigheter AB 

Resultatet är alltid lite högre än kassaflödet. 

 

 

 

Figure 25 - Wallenstam AB 

Innan 2005 var resultatet och kassaflödet nära varandra men resultatet började öka från 2003 och 

därefter har det bara stigit och skillnaden mellan dem ökat. 
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Sammanställning av de enskilda bolagens samband: 

 

 I perioden 1999-2004 är generellt alla bolag som fanns då (8 stycken) på en jämn nivå. 

För två av dessa bolag är resultatet på en lägre nivå och för två av dessa är de högre under 

hela perioden men det är minimala skillnader.  

 

 I perioden 2005-2015 är det 14 bolag där resultatet är högre än kassaflödet. Det är två 

bolag där resultatet är lägre än kassaflödet och vid resterande fyra bolag skiftar 

sambandet mellan vad som är högre och lägre. 

 

Vidare har även data insamlats huruvida bolagen extern eller internvärderar. Alla 20 

fastighetsbolag hade olika tillvägagångssätt nedan framställs en sammanfattning på företagens 

värdering. Det alla företag hade gemensamt är att informationen som värderingen baseras på 

härrör från företagen själva.  Alla värderingar är utifrån 2015. 

 

Table 2 - Extern och internvärdering 

Företagsnamn Intern/Externvärdering 

 Fastighets AB Balder Externvärderar 33 % av fastighetsbeståndet 

 Platzer Fastigheter Holding AB Externvärderar 35 % av fastighetsbeståndet 

 Hufvudstaden AB Externvärderar 37 % av fastighetsbeståndet 

 Atrium Ljungberg AB Externvärderar 39 % av fastighetsbeståndet 

 Castellum AB Externvärderar 56 % av fastighetsbeståndet 

 Catena AB  Externvärderar 63 % av fastighetsbeståndet 

 NP3 Fastigheter AB Externvärderar 78 % av fastighetsbeståndet 

 Corem Property Group Externvärderar 87 % av fastighetsbeståndet 

 Diös Fastigheter AB Externvärderar 100 % på de 100 största 

fastigheter 

 HEBA Fastighets AB 

 Klövern AB 

 Victoria park AB 

 Wihlborgs fastigheter AB 

 

 

Externvärderar 100 % av fastighetsbeståndet 

 Fabege AB 

 Fast Partner AB 

 Hemfosa Fastigheter AB  

 Kungsleden AB 

 Sagax AB 

 

 

Externvärderar 25 % kvartalsvis  

(100 % per år)  

 Wallenstam AB Internvärderar 100 % av fastighetsbeståndet 

 Tribona AB  Intern och externvärderar 

 

Alla företagen internvärderar dessutom. 



34 

 

5.0 Analys 
 

Genomgående i denna analys kommer det ackumulerade resultatet och det ackumulerade 

kassaflödet från löpande verksamheten förkortas ned till enbart resultat och kassaflöde.  

 

Den sammanställda empirin från förvaltningsbolagen visar en tydlig skillnad mellan åren 1999-

2004 och 2005-2015. De tidigare åren var då värderingen av fastigheterna skedde till 

anskaffningsvärde. De senare åren kunde värderingen av fastigheterna ske till verkligt värde i 

och med tillkomsten av IAS 40. Alla företag har valt värderingsmetoden verkligt värde över 

anskaffningsvärde och därför genomstyrs det verkliga värdet i de finansiella rapporterna från 

2005.  

 

5.1 Samband mellan resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

De tidigare åren 1999-2004 visar att sambandet mellan resultatet och kassaflödet är betydligt 

närmre varandra än i de senare åren. Från 2005 och framåt har resultatet varit högre än 

kassaflödet och det gäller för både sammanställningen av alla bolag och bolagen var för sig 

bortsett från sju bolag efter 2005 som avviker. Generellt visar alltså sammanställningen av alla 

bolag och de enskilda bolagen samma samband, det vill säga att de tidigare åren är resultat och 

kassaflöde på en jämn nivå men de senare åren är resultatet högre än kassaflödet. 

Sambandet mellan resultatet och kassaflödet var som sagt väldigt jämnt innan 2005 om man ser 

på bolagen totalt. Efter 2005 är de inte nära varandra utan de skiljer minst 14 miljoner ifrån 

varandra (år 2009) vilket är en hög summa med tanke på att den högsta differensen innan 2005 

var fyra miljoner som var år 2003. De senare åren utmärks alltså av en större skillnad mellan 

kassaflödet och resultatet och dessutom är resultatet alltid högre än kassaflödet, det vill säga att 

resultaten visar ett högre belopp än vad som faktiskt finns i kassan. Bengt Bengtsson fick samma 

resultat på sin studie och menar på att anledningen är införandet av IAS 40. Det intressanta är 

dock att glappet mellan resultatet och kassaflödet ökat efter Bengtssons studie som var mellan 

åren 2002-2009. År 2015 uppgick differensen till ända 49 miljoner. Den största differensen fram 

till 2009 är 25 miljoner år 2007 som framgår av figur 7. Glappet mellan kassaflödet och 

resultatet har alltså ökat betydligt efter Bengtssons studie 2009. Det tyder på att det kan bli ännu 

större glapp mellan kassaflöde och resultat i framtiden. En bidragande orsak kan dock vara att 

fastigheterna är värda mer idag än de var år 2007. Dessutom kan glappet vara på grund av att 

man överdrivit fastighetens värde för att uppnå högre resultat, vilket betyder att informationen 

kan vara vinklad och därmed inte tillförlitlig enligt IASBs föreställningsram. I och med att 
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differensen fortsätter glida ifrån varandra totalt sätt visar det på att resultaten inte bara är för ett 

enskilt år utan att det går åt det hållet generellt. För varje enskilt bolag skiljer det sig dock från år 

till år och till exempel ligger “Wihlborgs fastigheter”, "Sagax", "Klövern"  och "Castellum" på 

ungefär samma nivå under hela undersökningsperioden medan “Wallenstam”, Hufvudstaden"  

och "Fastighets AB balders" samband progressivt ökar de senaste åren . Så även om resultatet är 

högre än kassaflödet i majoriteten av bolagen efter 2005 kan de vara vissa bolag som har en 

större skillnad än andra, som leder till att differensen sakta ökar totalt sätt. 

 

År 2015 är det dock alla företag utom "Tribona" där resultatet är högre än kassaflödet när det 

2014 var tre företag som hade lägre resultat än kassaflöde. Det kan också tyda på att glappet går 

längre och längre ifrån varandra men också att det var ett bra år.  

 

 

Figure 26 - 2005-2015 

 

Som sagt är redovisning till verkligt värde en anticipering av framtida kassaflöden och utifrån 

diagrammen utvisas det att kassaflödena matchar resultaten fast till flera år senare. Till exempel 

efterföljs resultatet från 2010 med kassaflödet i mitten av 2013, alltså hela tre och ett halvt år 

efter. Kassaflödet kommer ikapp flera år senare men ju större glappet blir från år till år desto 

längre tid kommer det ta för kassaflödet att efterfölja resultatet. 2005 års resultat efterföljs av 

kassaflödet endast ett år efter, 2006 års resultat efterföljs av kassaflödet vid mitten av 2008. 

Eftersom glappet mellan kassaflöde och resultat blir större och större varje år och det tyder på att 
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det kommer fortsätta så i framtiden, tyder det också på att det kommer ta längre och längre tid 

för kassaflödet att efterfölja resultatet. 

 

5.2 Kvotvärde 
 

Kvotvärdet är en förtydligande bild som visar om kassaflödet och resultatet stämmer överens. 

Kvotvärdet ska vara så nära 1 som möjligt för att sambandet mellan de båda ska stämma överens. 

Fram till och med 2004 var kvotvärdet relativt nära 1 medan 2005 och framåt, då IAS 40 

infördes, har kvotvärdet stigit rejält. Redan första året när IAS 40 infördes steg kvotvärdet från 

1,064 år 2004 till 1,621 år 2005. Innan 2005 var den största skillnaden på kvotvärdet år 2003 då 

kvotvärdet låg på 0,704. Efter 2005 så var den största skillnaden år 2007 då kvotvärdet låg på 

1,737. Det är en betydlig skillnad på kvotvärdet innan och efter införandet av IAS 40 vilket även 

syns på medelvärdet. Kvot medelvärdet åren 1999-2004 var 0,886, vilket är relativt nära 1. Då 

medelvärdet är under 1 så betyder det att kassaflödet är högre än resultatet. Kvotmedelvärdet för 

perioden 2005-2015 var 1,512 då kvoten är över 1 betyder det att resultatet är högre än 

kassaflödet. Stigningen av kvotvärdet har betydligt ökat sen införandet av IAS 40 men dessutom 

gått från att kassaflödet är högre än resultatet till att resultatet är högre än kassaflödet. 

 

5.3 Periodiserad redovisning kontra kassabaserad 
 

I den första perioden 1999-2004 när anskaffningsvärde tillämpades så lyfts den periodiserade 

redovisningen fram i de avskrivningar som görs. Efter 2005, när verkligt värde tillämpas så lyfts 

den periodiserade redovisningen fram i resultatet i och med de spekulationer som görs vid 

värderingarna. Diagrammen för sammanställningen visar att sambandet mellan resultatet och 

kassaflödet var betydligt närmre i den första perioden och i den andra perioden gör 

periodiseringarna att resultatet blir högre än kassaflödet. Periodiserad redovisning inom verkligt 

värde inkluderar sådant som kommer hända i framtiden medan kontantmetoden är endast 

kopplad till det som skett. Den periodiserade redovisningen kan utifrån tillförlitlighet vara 

vinklad i och med att den baseras på antaganden. Om informationen är vinklad och inte neutral 

betyder det en mindre tillförlitlighet jämfört med kontantbaserad redovisning som är baserad på 

faktiska transaktioner. Däremot kan den kassabaserade redovisningen visa på en mindre relevans 

i redovisningen än periodiserad redovisning då motståndare till verkligt värde menar på att den 

inte räcker som beslutsunderlag. Bathó (2012) menar också att periodiserad redovisning är att 

föredra då den bland annat ger ökad transparens på marknaden samt uppdaterad information. 
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Bengtsson diskuterar i boken ”Periodiserad redovisning” (2011) att företag som uppvisar ett bra 

resultat behöver nödvändningsvis inte ha en lika stor summa pengar i kassan vilket denna studie 

kan intyga på då resultaten är högre än kassaflödet efter 2005. Innan 2005 var det tydligt att 

resultatet som redovisades var på samma nivå som kassaflödet, vilket visar på tillförlitlighet 

gällande den summa pengar som uppvisas och en säkerhet att det som redovisats faktiskt finns i 

kassan. Anledningen till att de ligger nära varandra är att anskaffningsvärde är svår att 

manipulera och kan inte värderas om till ett högre värde. Att inte kunna omvärdera menar Bathó 

(2012) istället är en nackdel med kassabaserad redovisning och att det därför är omöjligt att 

bedöma den korrekta finansiella situationen och att kunna se den faktiska kostnaden. På det sättet 

är det mer tillförlitligt efter 2005 då det “faktiska” värdet visas.   

I “Cash flows, ratio analysis and the W.T Grant company bankruptcy” (Largay & Stickney 1980) 

diskuteras väsentligheten av att inspektera kassaflödet. W.T Grant hade en oförmåga att generera 

pengar och detta syntes i kassaflödet från den löpande verksamheten. När kassaflödet från den 

löpande verksamheten och resultatet jämfördes var kassaflödet på minus medan resultatet visade 

på vinster. Just i detta fall hade W.T Grant (Largay & Stickney 1980) ingen kassagenererande 

enhet alls men att ingen reagerade på att sambandet var så stort mellan kassaflöde och resultat är 

som författarna skriver, märkligt. Författarna förespråkar att använda kassaflödet från den 

löpande verksamheten som ett verktyg vid beslutsfattande och vid detta fall hade det varit 

lämpligt. Vid en jämförelse av kassaflöde från den löpande verksamheten och resultat av 

fastighetsbolagen är det en stor skillnad i sambandet efter 2005 som blir större och större. Det 

kan leda till att svårigheter inte uppmärksammas och därmed inte åtgärdas. 

5.4 För och nackdelar med verkligt värde och anskaffningsvärde 
 

Det finns en hel del förespråkare och motståndare till verkligt värde som tas upp i artiklarna 

“The Relationship between Fair Value Accounting and Presence of Manipulation in Financial 

Statements” (Alaryan, Haija & Alrabei 2014) och “The crisis of fair value accounting: making 

sense of the recent debate” (Laux & Leuz 2009). De beskriver att förespråkarna för verkligt 

värde menar på att värderingsmodellen representerar nuvarande marknadspriser och är därmed 

högt aktuell. Förespråkarna anser dessutom att verkligt värde ökar transparensen på marknaden 

och är mer fördelaktig för beslutsfattare och investerare. Efter 2005 visar diagrammen på högre 

resultat och ska också spegla värdet på företaget genom verkligt värde. Det höga resultatet kan 

indikera på att företaget värderas högre än vad det borde om man kollar på värdet i kassaflödet. 

Motståndarna till verkligt värde anser att redovisning till verkligt värde ger möjlighet att styra 
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värderingen på tillgången beroende på hur den finansiella marknaden ser ut. Diagrammen visar 

att under finanskrisen 2007-2008 minskar resultatet och närmar sig kassaflödet vilket tyder på att 

företagen värderat ned tillgångarna och därmed styrt värderingen. Subjektivitet är därmed något 

som motståndarna argumenterar för och de menar att man måste ha hög kunskap och teknik för 

att vara objektiv. Topping (en av motståndarna) kritiserar verkligt värde då den komplicerar 

situationen och gör det enklare för bedrägeri i rapporterna. Charalambos T. (2002) diskuterar i 

sin rapport också om avsiktlig förvrängning av data för att ge ett ökat intryck av organisationens 

finansiella styrka. De största avsiktliga förvrängningar enligt Charalambos är att antingen 

överdriva tillgångar, omsättning och resultat eller underskatta skulder, kostnader och förluster. 

På grund av att IAS 40 infördes gavs möjligheten att kunna redovisa till verkligt värde, överdriva 

tillgångar, omsättning och resultat kan därför ses som en möjlighet. Både Charambolos och 

Alaryan, Haija & Alrabeis (2014) studier av avsiktlig förvrängning inom redovisning till verkligt 

värde visade att majoriteten av bolagen de undersökte förvrängde data. Det finns en risk att det 

även finns avsiktliga förvrängningar inom fastighetsbolag med hjälp av verkligt värde.  

Att värdera till anskaffningsvärde som anses vara tillbakablickande och ge missvisande resultat 

ser inte ut att stämma utifrån diagrammen. Innan 2005 var kassaflöde och resultat nära varandra 

men efter blir glappet större. Eftersom kassaflöde och resultat var nära varandra innan 2005 tyder 

det på att anskaffningsvärdet är svår att manipulera och relationen mellan kassaflöde och resultat 

är mer tillförlitlig. 

 

5.5 Intern och externvärdering 
 

Alla bolag utom ett värderade externt till olika grader. Ett företag värderade endast internt och 

nästan alla värderade både internt och externt. Om ett företag endast värderar internt finns ingen 

kontrollfunktion alls och värderingen kan vara vinklad. Ett företag som har extern värdering låter 

oberoende parter göra värderingen och därför blir den mer tillförlitlig. De som externvärderar har 

heller ingen marknad att utgå ifrån utan de grundar sig istället på information som kommer ifrån 

företagen och försöker skapa sig en rätt bild av fastighetens värde. I många företag var det en del 

av fastighetsbeståndet som externvärderades vilket gör att det kan finnas utrymme för företagen 

att göra felaktiga antaganden. När endast en del av fastighetsbeståndet externvärderas, och 

företagen bidrar med informationen, är det fortfarande företagen som har kontrollen och väljer ut 

fastigheterna. Även för de nio bolag som externvärderade hela sitt fastighetsbestånd har en risk 

för felvärdering trots att det är externa parter som sköter värderingen just för att det inte finns en 
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fungerande marknad. I och med att det är oberoende parter som sköter värderingen finns det 

ingen orsak till att medvetet felvärdera vilket tar bort den riskfaktorn. En orsak till varför externa 

parter har intresse att felvärdera medvetet är att de vill behålla sina kunder och alla företag vill ha 

goda resultat och strävar efter vinster. Olika värderare kan dessutom värdera samma tillgång 

olika vilket gör att värderingen inte blir rätt. 
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6.0 Diskussion 
 

En fråga som uppstår är varför glappet från år till år blir större och större. Kan det verkligen vara 

att fastigheterna ökar i värde varje år men aldrig får inbetalningar som matchar detta värde. Det 

tar fler och fler år för kassaflödet att komma ikapp resultatet och när går gränsen? Hur många år 

får det ta för kassaflödet att visa på likvida medel som matchar resultatet? Om det tar tre och ett 

halvt år för kassaflödet att visa på samma penningflöde (som år 2010) som resultatet visar hur 

kan företag basera utdelningar och finansiella beslut på det? Pengarna finns inte förrän om tre 

och ett halvt år. Utdelningar och beslut tas i blindo och i förväg trots att resultatet och 

värderingarna tyder på att allt står rätt till. Om värderingarna av fastigheterna är korrekta så är 

det inga problem eftersom pengarna kommer finnas om ett visst antal år, utifrån att det inte sker 

en oväntad händelse. 
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7.0 Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan kassaflödet och resultatet före och efter 

införandet av IAS 40 och Bengt Bengtssons artikel “Till sist är det bara pengar som räknas” 

(2010) har varit en god grund till studien med både intressanta tankar samt hans metod 

“kvotvärde”. Den här studien bidrar med en totalundersökning av sambandet mellan kassaflöde 

och resultat inom fastigheter. Den bidrar också med uppdaterad information och mer kunskap 

inom ämnet samt en analys av värderingar och värderingssätt.  

 

Frågan som ska besvaras lyder: 

   

 Hur ser sambandet ut mellan kassaflöde och resultat före och efter införandet av IAS 40? 

 

Före införandet av IAS 40 var kassaflödet från den löpande verksamheten och resultatet på en 

jämn nivå vid sammanställningen. 2005 och framåt blir glappet större mellan de två variablerna 

och ser ut att fortsätta i den riktningen. En skillnad som dessutom identifierades var att resultatet 

alltid var betydligt högre än kassaflödet när verkligt värde användes. Tidigare när 

anskaffningsvärde tillämpades så var det tvärtom, och kassaflödet var till största del alltid högre 

än resultatet. 

 

Kvotvärdet som visar sambandet mellan de två variablerna kassaflöde från den löpande 

verksamheten och resultat steg rejält efter införandet av verkligt värde. Medelkvotvärdet gick 

från 0,886 vid anskaffningsvärde till 1,512 vid verkligt värde. 
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8.0 Fortsatta studier 
 

Vidare kommer förslag till fortsatt forskning lyftas fram på området då ideér uppkommit under 

studiens gång. Det vore intressant att göra en kvalitativ undersökning genom att intervjua de 

olika företagen och se vad de anser om verkligt värde. Anser de att det har blivit en förbättring? 

Tycker de att det är lätt att värdera tillgångarna tillförlitligt?  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka om det föreligger subjektivitet i området kring 

värderingen av fastigheterna. Genom att granska hur de värderat tillgångarna och sedan se om 

det stämmer överens med försäljningen kan man få slutsatser om det föreligger subjektivitet.
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Årsredovisningar för bolagen ifrån respektive bolags hemsida [2016-04-19] 

Atrium Ljungberg AB 2002-2015 Hufvudstaden AB 1999-2015  

Castellum AB 1999-2015 Klövern AB  2002-2015 

Catena AB  2006-2015 Kungsleden AB 1999-2015 

Corem Property Group 2009-2015 NP3 Fastigheter AB 2011-2015 

Diös Fastigheter AB 2005-2015 Platzer Fastigheter Holding AB2011-2015 

Fabege AB  1999-2015 Sagax AB  2004-2015 

Fastighets AB Balder 2005-2015 Tribona AB  2012-2015 

Fast Partner AB 1999-2015 Victoria park AB 2007-2015 

HEBA Fastighets AB 2011-2015 Wallenstam AB 1999-2015 

Hemfosa Fastigheter AB 2013-2015 Wihlborgs fastigheter AB 2005-2015 
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Bilaga 1 

 

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Castellum AB kvot 

1999 409 461 409 461 
    2000 396 577 805 1038 
    2001 426 585 1231 1623 
    2002 873 577 2104 2200 
    2003 526 632 2630 2832 
    2004 916 854 3546 3684 
    2005 1294 770 4840 4454 
    2006 1674 828 6514 5282 
    2007 1487 1106 8001 6388 
    2008 -663 1078 7338 7466 
    2009 160 990 7498 8456 
    2010 1964 1213 9462 9669 
    2011 711 1307 10173 10976 
    2012 1469 1250 11642 12226 
    2013 1707 1375 13349 13601 
    2014 1211 1390 14560 14991 
    2015 2881 1507 17441 16498 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Fabege AB 
 1999 361,1 399,1 361,1 399,1 

    2000 466 464 827,1 863,1 
    2001 529 1166 1356,1 2029,1 
    2002 971 582 2327,1 2611,1 
    2003 718 1970 3045,1 4581,1 
    2004 1384 -63 4429,1 4518,1 
    2005 2666 -1355 7095,1 3163,1 
    2006 2266 3843 9361,1 7006,1 
    2007 1812 1633 11173,1 8639,1 
    2008 -511 -464 10662,1 8175,1 
    2009 425 501 11087,1 8676,1 
    2010 1697 -94 12784,1 8582,1 
    2011 1141 1946 13925,1 10528,1 
    2012 -88 505 13837,1 11033,1 
    2013 1530 435 15367,1 11468,1 
    2014 1738 -1914 17105,1 9554,1 
    2015 323 1742 17428,1 11296,1 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Fast partner AB 
 1999 -16,4 39 -16,4 39 

    2000 23,6 -59,5 7,2 -20,5 
    2001 0,4 56,6 7,6 36,1 
    



E 

 

2002 32,7 15,7 40,3 51,8 
    2003 17,6 88,1 57,9 139,9 
    2004 127 300,7 184,9 440,6 
    2005 321,4 -218 506,3 222,6 
    2006 315 120 821,3 342,6 
    2007 363,8 177,8 1185,1 520,4 
    2008 -77,1 118,2 1108 638,6 
    2009 34,6 275,5 1142,6 914,1 
    2010 508,3 228,7 1650,9 1142,8 
    2011 224,7 224,2 1875,6 1367 
    2012 336,5 158 2212,1 1525 
    2013 272,5 250,3 2484,6 1775,3 
    2014 463 453,4 2947,6 2228,7 
    2015 1206,7 417,2 4154,3 2645,9 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Hufvudstaden AB 
 1999 524,6 425,6 524,1 425,6 

    2000 368,6 331,6 892,7 757,2 
    2001 482,9 376,6 1375,6 1133,8 
    2002 337,2 540 1712,8 1673,8 
    2003 370,1 536,7 2082,9 2210,5 
    2004 771,4 312,7 2854,3 2523,2 
    2005 1333,9 579,1 4188,2 3102,3 
    2006 3423,2 608 7611,4 3710,3 
    2007 2400,9 119,3 10012,3 3829,6 
    2008 -449,2 696,3 9563,1 4525,9 
    2009 -357,5 664,5 9205,6 5190,4 
    2010 1733,3 691,4 10938,9 5881,8 
    2011 1435,3 558,8 12374,2 6440,6 
    2012 1939,4 518,2 14313,6 6958,8 
    2013 1876,1 950,7 16189,7 7909,5 
    2014 2001,3 881 18191 8790,5 
    2015 3470,1 967,5 21661,1 9758 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot kungsleden AB 
 1999 284,8 399,3 284,8 399,3 

    2000 227,8 498,6 512,6 897,9 
    2001 265,8 505,8 778,4 1403,7 
    2002 321,7 454,9 1100,1 1858,6 
    2003 745,2 672,9 1845,3 2531,5 
    2004 876,8 500,1 2722,1 3031,6 
    2005 1986,8 1200,7 4708,9 4232,3 
    2006 3575,8 2585,9 8282,7 6818,2 
    2007 2375,8 2061,,4 10682,2 8879,6 
    2008 -961,5 2111,9 9720,7 10991,5 
    



F 

 

2009 249,5 -556,8 9970,2 10434,7 
    2010 841 278,2 10811,2 10712,9 
    2011 638,4 1419,1 11449,6 12132 
    2012 351,9 519,3 11801,5 12651,3 
    2013 861,9 -4648,4 12663,4 8002,9 
    2014 -659 218 12004,4 8220,9 
    2015 -1642 -527 10362,4 7693,9 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot wallenstam AB 
 1999 184,3 103,9 184,3 103,9 

    2000 58,9 136,5 243,2 240,4 
    2001 59 61,2 302,2 301,6 
    2002 306,5 152,8 608,7 454,4 
    2003 456,8 205,3 1065,5 659,7 
    2004 1261,5 285,4 2327 945,1 
    2005 1634,6 92,3 3961,6 1037,4 
    2006 2007 294 5967,6 1331,4 
    2007 1008 152 6976,6 1483,4 
    2008 368 205 7344,6 1688,4 
    2009 489 501 7833,6 2189,4 
    2010 1572 405 9405,6 2594,4 
    2011 736 312 10141,6 2906,4 
    2012 1927 276 12068,6 3182,4 
    2013 1276 510 13344,6 3692,4 
    2014 585 626 13929,6 4318,4 
    2015 2754 459 16683,6 4777,4 
    

         Alla  
        1999 
  

1746,9 1827,9 
   

0,224 

2000 
  

3287,8 3776,1 
   

0,871 

2001 
  

5050,9 6527,3 
   

0,774 

2002 
  

8206,515 8959,147 
   

0,912 

2003 
  

9354,653 13290,75 
   

0,704 

2004 
  

16880,403 15862,23 
   

1,064 

2005 
  

28029,775 17296,45 
   

1,621 

2006 
  

45439,517 27569,96 
   

1,648 

2007 
  

60590,324 34876,97 
   

1,737 

2008 
  

56534,919 40234,62 
   

1,405 

2009 
  

59194,695 44689,66 
   

1,103 

2010 
  

72242,034 48338,91 
   

1,494 

2011 
  

80017,902 55495,68 
   

1,442 

2012 
  

87159,502 62834,77 
   

1,387 

2013 
  

107016,27 66724,05 
   

1,604 

2014 
  

119508,77 73941,63 
   

1,616 

2015 
  

135128,54 85893,9 
   

1,573 
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resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Atrium Ljungberg 
 2002 103,869 157,305 103,869 157,305 

    2003 101,528 134,994 205,397 292,299 
    2004 93,254 141,073 298,651 433,372 
    2005 497,103 149,28 795,754 528,652 
    2006 1556,816 336,964 2352,57 919,616 
    2007 1635,896 474,355 3988,466 1393,971 
    2008 -402,401 592,497 3586,065 1986,468 
    2009 186,9 607,6 3772,965 2594,068 
    2010 915,5 671,1 4688,465 3265,168 
    2011 904,5 639,7 5592,965 3904,868 
    2012 1030,8 831,9 6623,765 4736,768 
    2013 1108,3 854,2 7732,065 5590,968 
    2014 645,2 734,4 8377,265 6325,368 
    2015 2783,5 1005,7 11160,765 7331,068 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Corem property group 

2009 226 99 226 99 
    2010 440 -99 666 0 
    2011 35 58 701 58 
    2012 175 184 876 242 
    2013 372 251 1248 493 
    2014 112 113 1360 606 
    2015 800 338 2160 944 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot HEBA fastigheter AB 

2011 210,963 94,471 210,963 94,471 
    2012 326,893 100,283 537,856 194,754 
    2013 183,84 62,836 721,696 257,59 
    2014 125,726 106,74 847,422 364,33 
    2015 902,641 115,084 1750,063 479,414 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Klövern AB 
 2002 209,646 -47,858 209,646 -47,858 

    2003 86,61 91,611 296,256 43,753 
    2004 213,296 207,407 509,552 251,16 
    2005 378,697 228,411 888,249 479,571 
    2006 630,685 450,972 1518,934 930,543 
    2007 1225,851 647,816 2744,785 1578,359 
    2008 -475,79 204,962 2268,995 1783,321 
    2009 237,229 490,49 2506,224 2279,811 
    2010 604,789 506,717 3111,013 2780,528 
    



H 

 

2011 465,418 340,508 3576,431 3121,036 
    2012 339 712 3915,431 3833,036 
    2013 808 657 4723,431 4490,036 
    2014 1164 843 5887,431 5333,036 
    2015 2008 898 7895,431 6231,036 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot NP3 fastigheter AB 
 2011 5,015 14,607 5,015 14,607 

    2012 20,422 33,565 25,437 48,172 
    2013 31,684 49,133 57,121 97,305 
    2014 141,063 -373,017 198,184 -275,712 
    2015 188 -83 198,372 -275,795 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Sagax AB 
  2004 8,8 35,1 8,8 35,1 

    2005 83,9 58,2 92,7 93,3 
    2006 185,5 135,2 278,2 228,5 
    2007 566 152,3 844,2 380,8 
    2008 -181,5 171,7 662,7 552,5 
    2009 33,7 246,5 696,4 799 
    2010 491,7 322,9 1188,1 1121,9 
    2011 121,9 332,3 1310 1454,2 
    2012 371,7 389,5 1681,7 1843,7 
    2013 777 412 2458,7 2255,7 
    2014 747 625 3205,7 2880,7 
    2015 1681 763 4886,7 3643,7 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot catena AB 
 2006 255,026 265,844 255,02 265,844 

    2007 216,151 7,769 471,171 273,613 
    2008 -131,951 89,3 339,22 362,913 
    2009 118,687 22,111 457,907 385,024 
    2010 348,574 -49,174 806,481 335,85 
    2011 129,643 -37,835 936,124 298,015 
    2012 206,541 -12,062 1142,665 285,953 
    2013 138,4 181,9 1281,065 467,853 
    2014 344,2 174,2 1625,265 642,053 
    2015 571,5 279,2 2196,765 921,253 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Diös Fastigheter AB 
 2005 218,572 -537,071 218,572 -537,071 

    2006 232,921 107,132 451,493 -429,939 
    2007 138,967 156,78 590,46 -273,159 
    



I 

 

2008 -138,192 52,008 452,268 -221,151 
    2009 105,501 87,044 557,769 -134,107 
    2010 233,894 -536,838 791,663 -670,945 
    2011 177,238 -592,19 968,901 -1263,14 
    2012 432 313 1400,901 -950,135 
    2013 321 334 1721,901 -916,135 
    2014 302 286 2023,901 -630,135 
    2015 542 492 2565,901 -138,135 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Fastighets AB Balder 

2005 264,4 106,3 264,4 106,3 
    2006 440,8 250,5 705,2 356,8 
    2007 784,8 152,5 1490 509,3 
    2008 -387,7 78,9 1102,3 588,2 
    2009 248 291 1350,3 879,2 
    2010 1338 -442 2688,3 437,2 
    2011 8412 414 3500,3 851,2 
    2012 1162 438 4662,3 1289,2 
    2013 1738 502 6400,3 1791,2 
    2014 3128 1340 9528,3 3131,2 
    2015 4916 762 14444,3 3893,2 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Hemfosa fastigheter AB 

2013 321 962 321 962 
    2014 261 627 492 1589 
    2015 2339 1220 2831 2809 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Platzer fastigheter holding AB 

2011 73,2 37,3 73,2 67,3 
    2012 157,4 144,9 1230,6 212,2 
    2013 293,5 156,6 1524,1 368,8 
    2014 297,9 191,8 1822 560,6 
    2015 663,7 293,5 2485,7 854,1 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Tribona AB 
 2012 184 219 184 219 

    2013 94 124 278 343 
    2014 -420 50 -142 293 
    2015 140 96 -2 489 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Victoria park AB 
 2007 -3,058 -10,019 -3,058 -12,019 

    2008 4,929 -109,114 1,871 -121,133 
    



J 

 

2009 16,159 -332,899 18,03 -454,032 
    2010 -21,718 441,239 -3,688 -12,793 
    2011 -23,409 105,141 -27,097 -117,984 
    2012 60,17 25,993 33,073 -106,483 
    2013 419 16 33,492 -106,467 
    2014 310 53 33,802 -106,414 
    2015 1240 170 35,042 -106,244 
    

         

 
resultat kassaflöde ack res 

ack 

kassa kvot Wihlborgs fastigheter AB 

2005 470 414 470 414 
    2006 850 394 1320 808 
    2007 1114 478 2434 1286 
    2008 -49 532 2385 1818 
    2009 487 563 2872 2381 
    2010 381 118 3253 2499 
    2011 -22 164 3231 2663 
    2012 823 747 4054 3410 
    2013 1063 770 5117 4180 
    2014 395 945 5512 5125 
    2015 2278 1024 7790 6149 
     


