
Företagsekonomiska institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kandidatuppsats 10 poäng
VT 2006

IAS 40s fördelar respektive nackdelar
- enligt branschens aktörer

Författare: Sina Mostafavi Handledare: Claes Hägg
Johannes Svensson



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

1

SAMMANFATTNING

Uppsatsens titel: IAS 40s fördelar respektive nackdelar - enligt branschens aktörer

Seminariedatum: 2006-06-07

Kurs/Ämne: Kandidatuppsats i redovisning, 10 poäng

Författare: Sina Mostafavi och Johannes Svensson

Handledare: Claes Hägg

Fem Nyckelord: IAS 40, Förvaltningsfastigheter, verkligt värde, värderingsmetod,
IFRS

Syfte: Vi vill undersöka om de noterade fastighetsbolagen har redovisat
till verkligt värde alternativt till anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar. Syftet med uppsatsen är vidare att
undersöka vilka fördelar respektive nackdelar olika aktörer i
branschen ser med införandet av IAS 40. Utförandet av
fastighetsbeståndens värdering, internt alternativt externt, samt
fördelarna respektive nackdelarna med de båda blir uppsatsens
forskningsobjekt.

Metod: Genom en fallstudie i två fastighetsbolag skall vi med hjälp av två
intervjuer med revisorer samt två intervjuer med
fastighetsvärderare och en intervju med en aktieanalytiker
kartlägga fördelarna respektive nackdelarna med IAS 40. Vi
arbetar utifrån insamlandet av primär data.

Teori: Vi har redovisat för IAS 40 samt de två värderingsmetoder,
verkligt värde och anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar, som fastighetsbolagen har att välja på.
Vi har även förklarat vilka regler som var gällande innan IFRS
regelverket kom att gälla i Sverige.

Empiri: Under den empiriska datainsamlingen redogör vi för våra resultat
vid analyserandet av samtliga noterade fastighetsbolags årsbokslut.
Vidare presenterar vi svaren vi insamlat från intervjuerna.

Slutsatser: Frånvaron av en regel gällande värderingsmetod är problematisk,
framförallt under en kommande nedgång, då nedskrivningarna av
fastighetsbeståndens värde kan komma att släpa efter. Därför är
det viktigt att branschen kommer fram till ett standardiserad sätt
vad gäller andelen som skall externvärderas. Vi skulle även vilja se
en resultaträkning som var uppställd lika mellan bolagen med
avseende på värdeförändringar.



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 1

FÖRKORTNINGSLISTA ....................................................................................................... 4

1.0 INLEDNING ....................................................................................................................... 5
1.1 Problembakgrund .............................................................................................................5
1.2 Problemformulering .........................................................................................................6
1.3 Syfte .................................................................................................................................6
1.4 Avgränsningar ..................................................................................................................6
1.5 Disposition .......................................................................................................................7

2.0 METOD ............................................................................................................................... 8
2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod ......................................................................................8

2.1.1 Kvantitativa studier ...................................................................................................8
2.1.2 Kvalitativa studier .....................................................................................................9

2.2 Undersökningsdesign .......................................................................................................9
2.3 Urval ...............................................................................................................................10
2.4 Uppsatsens metodik........................................................................................................10

3.0 REDOVISNINGSTEORI ................................................................................................ 12
3.1 IASBs föreställningsram ................................................................................................12
3.2 Förvaltningsfastigheter...................................................................................................13
3.3 Redovisning av förvaltningsfastigheter innan införandet av IAS 40 .............................13
3.4 IAS 40 ............................................................................................................................14
3.5 Redovisning till verkligt värde .......................................................................................15
3.6 Redovisning till anskaffningsvärde ................................................................................15
3.7 EPRA..............................................................................................................................16

4.0 EMPIRISK DATAINSAMLING .................................................................................... 17
4.1 Företagsbeskrivningar ....................................................................................................17

4.1.1 Balder AB................................................................................................................17
4.1.2 Brinova AB .............................................................................................................17
4.1.3 Capona AB ..............................................................................................................18
4.1.4 Castellum AB ..........................................................................................................18
4.1.5 Fabege AB ...............................................................................................................18
4.1.6 FastPartner AB ........................................................................................................18
4.1.7 Heba AB ..................................................................................................................19
4.1.8 Hufvudstaden AB ....................................................................................................19
4.1.9 Klövern AB .............................................................................................................19
4.1.10 Kungsleden AB .....................................................................................................19



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

3

4.1.11 LjungbergGruppen AB..........................................................................................20
4.1.12 Tornet AB..............................................................................................................20
4.1.13 Wallenstam AB .....................................................................................................20
4.1.14 Wihlborgs AB .......................................................................................................21

4.2 Beskrivning av våra respondenter ..................................................................................21
4.2.1 Magnus Jacobson, Hufvudstaden AB .....................................................................21
4.2.2 Mats Sterner, Kungsleden AB.................................................................................21
4.2.3 Klas van Lienden, KPMG .......................................................................................21
4.2.4 Jonas Brade, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers ....................................................22
4.2.5 Martin Nilsson, Föreningssparbanken.....................................................................22
4.2.6 Eva Reichard och Charlotte Gerger, Nordea ...........................................................22
4.2.7 Peter Malmqvist, Nordnet .......................................................................................22

4.3 Redovisning av den empiriska datainsamlingen ............................................................23

5.0 ANALYS ........................................................................................................................... 29
5.1 Har fastighetsbolagen använt sig av verkligt värde i sina årsredovisningar? ................29
5.2 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med IAS 40? ..........................................30

6.0 SLUTSATSER .................................................................................................................. 32
6.1 Slutsats ...........................................................................................................................32
6.3 Självkritik .......................................................................................................................33
6.4 Förslag till fortsatt forskning ..........................................................................................33

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 34

BILAGOR ............................................................................................................................... 37



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

4

FÖRKORTNINGSLISTA

EU Europeiska Unionen

EPRA European Public Real Estate Association

FASB Financial Accounting Standards Board

HHS Handelshögskolan i Stockholm

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IFRS International Financial Reporting Standards

RR Redovisningsrådet

ÅRL Årsredovisningslagen



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

5

1.0 INLEDNING

Från och med den 1 januari 2005 skall noterade svenska bolag redovisa sina förvaltningsfastigheter
enligt IAS 40 i sin koncernredovisning. Det nya med rekommendationen är att fastighetsbolagen nu
kan välja att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde, till skillnad från tidigare då det bara
var tillåtet att värdera fastighetsbeståndet till anskaffningsvärde minus planmässiga avskrivningar. De
värdeförändringar som eventuellt uppkommer när man värderar till verkligt värde följer
kongruensprincipen och redovisas i resultaträkningen. Det här gör att resultatet kan variera kraftigt
beroende på värdeförändringens storlek.

1.1 Problembakgrund

Då kapital rör sig fritt över de flesta nationsgränser och investeras i de branscher och företag
som ger högst förväntad avkastning har den externa informationen från företagen kommit att
få en avgörande vikt. De historiska data som finns i årsredovisningarna påverkar stark
företagens framtidsprognoser.1 Om dessa data är irrelevanta alternativt felaktiga kan det bidra
till att investerare baserar sina investeringsbeslut på ofullkomliga grunder. Detta kan i
förlängningen bidra till en ineffektiv kreditmarknad och att företag som är lönsamma på sikt
inte kommer att finansieras med externa medel.
Europaparlamentet bestämde 2002 att alla börsnoterade bolag med säte i EU skall tillämpa de
internationella standarder som utformas av IASB. Den första januari 2005 infördes IAS 40 för
noterade bolag vilket resulterade i olika diskussioner och uppsatser om hur företagens
redovisningskostnader skulle öka i och med den nya redovisningsregeln. Vidare handlade
diskussionen om huruvida alla företag skulle redovisa till verkligt värde eller
anskaffningsvärde, hur rättvisande årsredovisningarna skulle vara i jämförelse med tidigare
samt andra generella fördelar/nackdelar. 2006 blir det första året där IAS 40 kan tillämpas på
årsredovisningarna (2005) från de berörda bolagen. Nu när 2005 års redovisningar är
presenterade kan man undersöka följderna bättre. Detta då de eventuella kostnader, som
uppkommit i samband med den nya rekommendationen samt andra aspekter som gett
positiva/negativa ekonomiska fördelar/nackdelar, tenderar att nyanseras först långt efter själva
uppkomsten av densamma. Valet som bolagen står inför är att redovisa fastighetsbeståndet till
verkligt värde, alternativt till dess anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar. Oavsett
redovisningsmetod måste hela fatighetsbeståndet värderas enligt samma modell.

Dagens Nyheter lyfter fram problemet med hur den nya redovisningslagen IAS 40 påverkar
fastighetsbolagens redovisning och därmed resultat.2 Det handlar om att bolagen får en ökad
vinst på grund av en ändrad redovisningsprincip som i sin tur kan bidra till att berörda bolag
ökar sina utdelningar. Denna ökande utdelning kan resultera i lägre soliditet som i sin tur kan
komma att kantra företagen i ett längre perspektiv när branschen exempelvis befinner sig i en
recession.

1 Artsberg Kristina. Redovisningsteori, sid 169, Liber 2005.
2 Rognerud, Knut Kainz. Dagens Nyheter ekonomi, Börsen uppblåst med nya redovisningsregler, 2006-03-03.
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En annan relevant diskussion belyser hur själva värderingsmetoden är utformad för de bolag
som använder sig av verkligt värde. Det finns idag ingen tvingande regel gällande extern
värdering av fastighetsbeståndet utan valet kan göras av varje enskilt företag.3 Lagen ger
utrymme för att fastigheterna värderas internt eller externt av kvalificerade
fastighetsvärderare. En extern värderare bidrar till att fastighetsbolagen får sina tillgångars
värde, det vill säga fastigheterna, bekräftade alternativt reviderade. Risken med att värdera
hela företagets fastighetsbestånd internt ligger i trovärdigheten till företagets årsredovisning
vilket vidare kan resultera i färre investerare. En sådan ond cirkel kan i sin förlängning bidra
till en ineffektiv kreditmarknad. Detta då investerare inte kan sätta sin tilltro till informationen
i årsredovisningarna utan istället måste gå efter annan information.

1.2 Problemformulering

Införandet av IAS 40 har bidragit till att vi undrar hur de noterade fastighetsbolagen redovisar
sina fastighetsbestånd. Vid verkligt värde uppkommer problemet med vem som värderar
fastigheterna. Vem har de bästa kunskaperna blandat med den mest objektiva synen?
Anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar innebär ett rent praktiskt problem då
fastigheter kan delas in många olika komponenter. Hur har fastighetsbolagen lyckats lösa
denna indelning på ett effektivt sätt? Det intressanta är att se vilken värderingsmetodik som
används och hur bolagen har lyckats lösa de problem som uppkommer i och med dessa
värderingsmetoder.

1.3 Syfte

Vi vill undersöka om de noterade fastighetsbolagen har redovisat till verkligt värde alternativt
till anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar. Syftet med uppsatsen är vidare att
undersöka vilka fördelar respektive nackdelar olika aktörer i branschen ser med införandet av
IAS 40. Med branschens aktörer menar vi fastighetsbolagen, revisorer, analytiker samt
fastighetsvärderare.

1.4 Avgränsningar
Författarna har för avsikt att undersöka noterade renodlade fastighetsbolag. Detta då
rekommendationen IAS 40 omfattar samtliga publika fastighetsbolag. Uppsatsens fokus ligger
på en undersökning utifrån en fallstudie och därmed har vi inte som primärt mål att ta fram en
alternativ redovisningsmetod för fastighetsbolagen. Dock kan vi komma att presentera våra
egna åsikter kring vad som kan göras bättre under slutsatser.
När vi har letat efter relevanta teorier har vi valt bort teorier gällande informationen i de
finansiella rapporternas relevans för aktiekursen. Detta då vår uppfattning är att dessa teorier
utgör i sig ett eget område och därigenom ligger utanför denna uppsats.

3 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, punkt 30 sid 643, Stockholm FAR förlag, 2005.
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1.5 Disposition

I kapitel 2 börjar vi med att gå igenom skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa studier
för att sedan gå in på undersökningsdesign som kommer att nyanseras med två exempel. Efter
det kommer en beskrivning av urval. Som avslutning på kapitlet går vi igenom vilken
forskningsstrategi, undersökningsdesign, metod och urval vi valt i uppsatsen.

Kapitel 3 inleds med en genomgång av redovisnings syfte och vad som krävs av den. Vidare
beskriver vi hur man redovisade innan införandet av IAS 40. Sedan kommer en mer ingående
beskrivning av IAS 40, verkligt värde och anskaffningsvärde. Som en avslutning kommer en
kort beskrivning av branschorganisationen EPRA.

I kapitel 4 presenteras den empiriska datainsamlingen. Inledningsvis görs en kortare
företagspresentation av samtliga fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen. Detta i syfte
att ge läsaren en överskådlig bild av storlek och historisk kännedom om fastighetsbolagen.
Därefter presenteras kort respondenterna vilka vi intervjuat följt av en sammanställning av
frågorna med tillhörande svar från respondenterna. Under vissa frågor finns svar från samtliga
medan andra frågor endast besvarats av två respondenter, beroende på deras specifika
kunskaper.

Kapitel 5 består av en analys baserad på en jämförelse mellan svaren som presenterats. Här
dras korsjämförelser mellan respondenternas svar för att få läsaren att uppmärksamma sig på
både skillnader och likheter mellan svaren.

Kapitel 6 inleds med slutsatser som innehåller våra egna reflektioner kring ämnet. Därefter
följer en självkritik del i syfte att göra läsaren uppmärksam på eventuella svagheter, men även
för att visa att dessa har tagits i beaktande. Uppsatsen avslutas med ett förslag till fortsatt
forskning för studenter som kan komma att undersöka samma område.
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2.0 METOD

Vårt syfte är att undersöka fördelarna respektive nackdelarna med IAS 40 utifrån en
kvalitativ fallstudie. Detta då vi vill ha en riklig datamängd från ett fåtal givna personer som
sitter på nyckelpositioner i branschen. Fallstudie som undersökningsdesign passar bra för vår
undersökning då vi är ute efter att sätta fokus på ett fåtal undersökningsenheter. Dessutom
tillåter designen oss att använda flera källor och om vi så skulle önska flera metoder. Vi har
valt ut företagen i vår undersökning utifrån ett icke slumpmässigt urval. Fastighetsbolagen
har valts ut på grund av deras olika affärsinriktningar. Revisorer, analytiker liksom
fastighetsvärderare, utifrån kunnande vad gäller de noterade fastighetsbolagen och den
bakomliggande värderingsmetodiken. Ett subjektivt urval som tillåter oss att välja personer,
med önskad kompetens, har alltså använts. Själva undersökningen utfördes med ansikte-mot-
ansikte intervjuer samt genom en telefonintervju med ett förberett semistrukturerat
frågeformulär. Frågorna är konstruerade lika fastighetsbolagen emellan, revisorerna emellan
och fastighetsvärderarna emellan. Dock skiljer de sig något mellan dessa fyra grupper.
Samtliga intervjuer har spelats in för att analyserandet av svaren skall kunna återspegla
respondentens uppfattning så korrekt som möjligt. Ingen av frågorna är ledande formulerade
då vår avsikt var att inte lägga orden i munnen på respondenterna utan få fram deras egna
åsikter.

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod

Valet av metod görs utifrån undersökningsobjektets karakteristiska. Nedan beskrivs kort
förutsättningar då kvantitativa respektive kvalitativa metoder lämpar sig bäst.

2.1.1 Kvantitativa studier
Kvantitativa studier lämpar sig bäst då man vill undersöka ytliga samband i en stor
datamängd. Generellt kan man säga att kvantitativ forskning används när forskaren skall
samla in sifferdata samt att undersökningen är av ett deduktivt slag med ett distanserat
förhållningssätt från forskarens sida gentemot undersökningsobjektet.4 Stora mängder
sifferdata brukar oftast förekomma vid undersökningar som syftar till att finna det generella
för en totalpopulation. Forskaren utgår vanligen från en teori för att sedan undersöka om
denna håller empiriskt, det vill säga teoriprövande karaktär. Att man undersöker empirin för
att finna stöd alternativt revidera befintlig teori kallas för deduktion.
I kvantitativa studier tenderar man att hålla en distans, både emotionellt och även vad gäller
förutfattade åsikter, till undersökningsobjektet. Detta då man i största möjliga mån inte skall
påverka den datamäng som används och därigenom nå en högre sanningshalt för
undersökningen.

4 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, sid 77, Liber 2002.
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2.1.2 Kvalitativa studier
Kvalitativ forskning används då man vill undersöka det speciella framför det generella.5

Denna metod är lämpad då forskaren vill förstå varför individen agerar på ett givet sätt, här
finner man djupare kunskaper bland färre undersökningsenheter. Syftet är inte att generalisera
utan att förklara och förstå, vilket kan användas vid teoribildning. Dock kan man generalisera
beroende på hur pass representativt urvalet är för totalpopulationen. Kvalitativ forskning är
såldes fokuserad på induktion vilket är positivt vid nya forskningsområden där man ännu inte
har så mycket kunskap. Inom kvalitativ forskning ses inte en aktiv interaktion mellan forskare
och respondenter som ett problem utan tvärtom skall forskaren aktivt förklara och avhjälpa
respondenten. Att forskaren inte förutsätts vara neutral i sitt förhållande till
undersökningsobjektet bidrar inte till någon oegentlighet då man inom denna metod menar på
att det är omöjligt för forskaren att bortse från sin påverkan och utgångspunkt.

2.2 Undersökningsdesign

En undersökningsdesign utgörs av en struktur som bestämmer hur man konkret använder sig
av en given metod samt hur man analyserar de data som forskaren fått fram.6 Det finns fem
olika undersökningsdesigner som forskaren har att välja bland, oavsett vilken
forskningsstrategi denne väljer. Dessa designer utgörs av experiment, tvärsnitt, longitudinell,
fallstudie och komparativdesign.7 För att åskådliggöra hur olika undersökningsdesigner kan
varieras med forskningsstrategierna följer två exempel.

Exempel 1:
Då designen utgörs av tvärsnittsstudier med kvantitativ forskningsstrategi använder man
vanligtvis surveyundersökningar som metod för att undersöka ett urval vid en given tidpunkt.
Vidare är det vanligt att man vid surveyundersökningar undersöker empiriskt på bred front för
att få en övergripande bild.8 Det finns vidare olika typer av surveyundersökningar, där
forskaren måste bedöma vilken som passar bäst för vald undersökning inte enbart utifrån de
givna förutsättningarna utan även inom den ekonomiska ramen. Metoderna består av
postenkäter, intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervjuer, skriftliga källor och
observationer.9

Exempel 2:
Om designen utgörs av tvärsnittsstudie men med kvalitativ forskningsstrategi använder man
kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper. Vid en första tanke på en kvalitativ intervju kan idén
om att intervjua någon med ett block och en penna kännas intuitivt korrekt. Det finns dock
några kriterier att tänka på vad gäller intervjuer. Respondenten måste ha gett sitt samtycke till
att delta i undersökningen och dessutom kan densamme stryka kommentarer om han/hon så
önskar från protokollet.10 Detta kan tyckas elementärt men samtidigt är det viktigt att inte
offentliggöra material som man inte har samtycke till. Som forskare har man fördelen att
bestämma dagordningen för själva diskussionen vilket kan vara till fördel för att få

5 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken, sid 25, Studentlitteratur 2000.
6 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, sid 42, Liber 2002.
7 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, sid 73, Liber 2002.
8 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, sid 12, Studentlitteratur 2000.
9 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, sid 13ff, Studentlitteratur 2000.
10 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, sid 130f, Studentlitteratur 2000.
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respondenten till att öppna upp sig mer. Detta då man inledningsvis kan börja med lättare
frågor för att sedan gå till de tyngre. Det gäller även här att undersökningen skall göras under
en tidpunkt. Vill man omfatta flera tidsperioder bör man välja en longitudinell
undersökningsdesign.

2.3 Urval

Urvalet kan ske slumpmässigt via sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Beroende på
vilken typ av urval forskaren vill göra finns ett antal givna sätt att utföra urvalen på. Det finns
vidare några aspekter forskaren bör ta i beaktande vad gäller urvalet. Det är viktigt att ha klart
för sig vem eller vilka som utgör totalpopulationen. Detta inte minst för att underlätta valet av
urvalspopulation som kan göras via exempelvis ett sannolikhetsurval som baseras på
urvalsramen, bestående av samtliga individer i populationen. Att ha ett representativt urval är
av hög relevans, inte minst vid kvantitativ forskningsstrategi, då denna skall utgöra en
miniatyr av totalpopulationen och därigenom bidra till hög generaliserbarhet. Detta gäller i
högre grad för kvantitativa studier då dessa ämnar att finna generella mönster. Därmed inte
sagt att urvalet inte är viktigt vid kvalitativa undersökningar. För att få en hög tillförlitlighet
gäller att forskaren undersöker ”rätt” population annars blir slutsatserna baserade på fel
underlag. En annan aspekt som måste tas i beaktande vid utformandet av en undersökning är
bortfallet som kommer att uppstå då respondenten antingen inte vill samarbeta eller inte
förstår frågan. Ett alltför stort bortfall kan i värsta fall bidra till att undersökningen måste
göras om då svarsfrekvensen kan bli för låg för att statistiskt vara hållbar för hela
populationen. Även denna aspekt är av större betydelse vid kvantitativa studier, då vanligen
enkätundersökningar används, men måste även reflekteras över i kvalitativa studier.

2.4 Uppsatsens metodik

Vår undersökning har för avsikt att gå på djupet och berör fastighetsbranschens olika aktörers
åsikter gällande IAS 40 vilket gör att vi har valt att lägga upp undersökningen med hjälp av en
kvalitativ forskningsstrategi. I valet av undersökningsdesign tog vi hänsyn till att vi ville ha
vår data från ett givet tillfälle, likt ett avstamp i tiden på vad branschens aktörer tycker i
frågan nu. Därav är en tvärsnittsdesign bäst lämpad för vårt syfte vilket vidare resulterar i
kvalitativa intervjuer, i form av personintervjuer ansikte-mot-ansikte kombinerat med en
telefonintervju, som metod. Samtliga intervjuer har spelats in för att vi skall kunna tolka
respondentens svar på ett så korrekt och utförligt sätt som möjligt. Frågornas karaktär är
semistrukturerade, det vill säga att de flesta frågorna redan i förväg är fastställda dock med
utrymme för att utveckla de frågor som vi anser behövs. Med utveckla menar vi att det kan
komma att bli aktuellt att frångå frågeschemat i syfte att få fram information som är av vikt
för vår undersökning. Delar av frågeschemat kommer att vara likadant utformat, oavsett om
frågorna ställs till revisorerna, fastighetsvärderarna, analytikern eller fastighetsbolagen, då vi
vill veta hur de olika parterna ser på samma problem. Andra delar skiljer sig åt
fastighetsbolagen, revisorerna och fastighetsvärderarna emellan. Frågeformulären finns
inkluderade i bilaga 1-4.
Då vår undersökning skall genomföras med personer som besitter en speciell kompetens
(auktoriserad fastighetsvärderare, analytiker med kunskap om fastighetsbolagens redovisning,
auktoriserad revisor som har stor erfarenhet av redovisning mot fatighetsbolag, samt
redovisningskunniga personer i fatighetsbolagen) har vi valt att använda ett så kallat
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subjektivt urval. Det subjektiva urvalet är en ekonomisk effektiv form av ett icke-
sannolikhetsurval och har till fördel att forskaren själv kan närma sig de individer som
han/hon anser vara avgörande för undersökningen (läs personer med rätt kompetens).11

11 Denscombe, Martyn (2000), Forskningshandboken, sid 23, Studentlitteratur 2000.
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3.0 REDOVISNINGSTEORI

Det främsta syftet med den externa redovisningen är att ge information till användare utanför
företaget. Den internationella expertorganisationen IASB har som mål att harmonisera
redovisningen bland annat för att det skall bli lättare att jämföra företag och att det ska bli
lättare att läsa de finansiella rapporterna. EU- kommissionen har beslutat att från och med
januari 2005 skall samtliga börsnoterade fastighetsbolag redovisa i enlighet med IASB:s
rekommendationer. En av dessa rekommendationer är IAS 40 som ger bolagen två alternativ
att redovisa sina fastigheter i koncernredovisningen. Det ena är anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar, det andra är att man värderar till verkligt värde. Väljer man att
värdera till verkligt värde skall eventuella värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.
Detta innebär en stor omställning för fastighetsbolagen som tidigare redovisade fastigheterna
utifrån anskaffningsvärde minus planmässiga avskrivningar. Branschorganisationen EPRA
rekommenderar starkt att fastighetsbolagen redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt
värde.

3.1 IASBs föreställningsram

IASB är en internationell och oberoende expertorganisation som utfärdar de internationella
standarderna IFRS, som tidigare benämndes IAS. IASB har som mål att verka för en
internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används världen över.12 Tanken
är att det skall bli lättare att jämföra företag länder emellan.
Den externa redovisningens syfte är att ge information om företagets ekonomi till främst
användare utanför företaget, exempelvis långivare, leverantörer, kunder och staten. Med
utgångspunkt från användares informationsbehov har man formulerat vissa kvalitetskrav, eller
så kallade kvalitativa egenskaper, för hur redovisningen skall utformas.13 De fyra viktigaste
egenskaperna är relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet. Redovisningens
grundläggande egenskap är att den skall vara relevant. Det innebär att den skall vara
användbar för beslut. Informationen är relevant när den påverkar användarnas beslutsfattande
antingen genom utvärdering av historiska händelser, bedömning av nuvarande eller skattning
av framtida händelser.14 IASB har vissa minimikrav för att redovisningen skall betraktas som
relevant. Ett sådant krav är att informationen skall vara aktuell, vilket innebär att rapporter
inte bör komma alltför långt efter redovisningsperiodens slut eller med allt för stora intervall.
Vad man menar med allt för lång tid är en subjektiv bedömning och det finns därför inga
absoluta tidsbestämmelser. Ett annat minimikrav är att redovisningen bör vara begriplig,
vilket innebär att den skall vara begriplig för människor med förkunskaper, inte begriplig i
allmänhet. Man får inte utelämna relevant information bara för att den anses vara komplicerat,
även om informationen skulle vara komplicerad för användare med förkunskaper.
Vidare skall informationen vara tillförlitlig, användaren måste kunna lita på att det som anges
inte innehåller felaktiga eller vinklade uppgifter. Enligt IASB finns det vissa egenskaper som

12 Lönnqvist, Rune. Årsredovisningen i koncerner. Sid 16. Studentlitteratur 2005
13 Smith, Dag. Redovisningens språk. Sid 24. Studentlitteratur 2006.
14 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori - policy och – praxis. sid 169. Liber 2005.
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bör finnas med för att redovisningen skall betraktas som tillförlitlig. En av dessa egenskaper
är ”korrekt bild” vilket innebär att man tittar på validiteten i rapporten, det vill säga att
företaget mäter det som man avser att mäta.15 En annan egenskap som påverkar
tillförlitligheten är neutralitet, informationen får inte vara vinklad på något sätt att den
påverkar användaren i viss riktning. Dessutom skall den vara fullständig så att läsaren själv
skall ta ut det som hon anser vara viktigt. Vidare skall informationen vara präglad av
försiktighet. Tillgångar skall inte övervärderas och skulder skall inte undervärderas.
Jämförbarheten kan beskrivas utifrån två perspektiv, den ena är jämförbarhet mellan olika
företag och den andra är jämförbarhet över tiden för ett och samma företag.16 För att
exempelvis investerare på aktiemarknaden skall kunna välja mellan aktier i olika företag
krävs att deras redovisningsmått är jämförbara. Lika händelser skall redovisas på samma sätt.
När det gäller jämförbarhet över tiden skall man kunna jämföra olika tidsperioder i ett och
samma företag. För att kunna göra det måste företaget redovisa på samma sätt nu som de gjort
i föregående perioder. Det här får naturligtvis inte betyda att man låter bli att anpassa sig till
nya lagar och standarder. När nya lagar och standarder implementeras skall företaget tydligt
visa att man bytt redovisningssätt.

3.2 Förvaltningsfastigheter

Enligt IAS 40 och Redovisningsrådets rekommendation (RR) 24 definieras
förvaltningsfastigheter som:

”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad – eller en del av en byggnad –
eller båda) som innehas ( av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificeras som
finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en
kombination av dessa snarare än för

a) användning i produktion eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller för
administrativa ändamål eller för

b) försäljning i den löpande verksamheten.”17

3.3 Redovisning av förvaltningsfastigheter innan införandet av IAS
40

Innan IAS 40 började att gälla var det årsredovisningslagen (ÅRL) och RR 24 som styrde hur
de svenska företagen skulle redovisa sina förvaltningsfastigheter. ÅRL som började gälla
1995 innehåller bestämmelser om hur man skall upprätta en årsredovisning,
koncernredovisning och delårsrapport.18 Enligt denna lag avgörs om en tillgång betraktas som
en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång beroende på avsikten med innehavet.
Avser man att inneha tillgången mindre än ett år betraktas den som en omsättningstillgång,
avser man att inneha tillgången mer än ett år betraktas den som en anläggningstillgång.19 En
förvaltningsfastighet som man avser att inneha mer än ett år är alltså en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar skall enligt ÅRL tas upp till belopp motsvarande utgiften för

15 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori - policy och – praxis. sid 170. Liber 2005.
16 Smith, Dag. Redovisningens språk. Sid 30. Studentlitteratur 2006.
17 IFRS. Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 640, Stockholm FAR förlag 2005.
18 Årsredovisningslagen Hämtad från http://www.alden.se/arsredovisningsl.htm den 14 mars 2006.
19 Årsredovisningslagen Hämtad från http://www.alden.se/arsredovisningsl.htm den 12 mars 2006.
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tillgångens förvärv eller tillverkning.20 Man skulle helt enkelt redovisa fastigheten till
anskaffningsvärde.

I RR 24, som skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2003 eller senare,
rekommenderas att man, precis som lagen säger, skall redovisa förvaltningsfastigheten till
anskaffningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten skall en förvaltningsfastighet värderas i
enlighet med RR 12, Materiella tillgångar.21 Med andra ord till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell
uppskrivning. Redovisningsrådet rekommenderar att företag skall lämna uppgifter om verkligt
värde på sina förvaltningsfastigheter och att det är önskvärt, men inte nödvändigt, att
värderingen görs av oberoende värderingsmän. Ett verkligt värde får man bäst fram genom att
observera en aktiv marknad med liknande fastigheter.22 Finns det ingen sådan marknad tittar
man antingen på en aktiv marknad med handel av andra sorters fastigheter eller så tittar man
på nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Som diskonteringsränta används en
räntesats som återspeglar marknadens bedömning av storleken av framtida betalningar.23

3.4 IAS 40

När IASB publicerat en ny standard beslutar EU om den skall tillämpas inom unionen. En av
dessa standarder som EU godkänt är IAS 40 som anger hur noterade svenska företag skall
behandla sina förvaltningsfastigheter i koncernredovisningen samt vilka upplysningar som
krävs. Enligt IAS 40 skall förvaltningsfastigheter vid förvärvet värderas till
anskaffningsvärdet. Detta då alla parter är ense om att ett konstaterat pris, genom en
transaktion, har ett större värde än ett bedömt.24 Anskaffningsvärdet för en
förvaltningsfastighet utgörs av inköpspriset samt de kostnader som är direkt hänförbara till
inköpet, exempelvis juridiska tjänster.25 Efter anskaffningstidpunkten kan företaget välja två
olika sätt att värdera sina fastigheter på. Det ena är anskaffningsvärde i balansräkningen med
upplysning om verkligt värde. Det andra sättet är verkligt värde i balansräkningen med
värdeförändringar i resultaträkningen. När företagen valt redovisningssätt måste alla deras
fastigheter värderas på samma sätt, man får alltså inte värdera några fastigheter till verkligt
värde och några till anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar. Om ett företag
tidigare värderat en förvaltningsfastighet till verkligt värde skall man fortsätta göra det fram
till avyttring eller utrangering.26 Ett byte av redovisningsprincip kan endast göras om bytet
leder till en mer rättvisande bild av företaget. Enligt IAS 40 är det högst osannolikt att ett byte
av metod från verkligt värde till anskaffningsvärde ger en mer rättvisande bild.27 Det ligger i
fastighetsbolagens intresse att försöka värdera sina förvaltningsfastigheter så nära
marknadsvärdet som möjligt då en avvikelse mellan bokfört värde och ett försäljningsvärde
utmanar bolagens trovärdighet.28

20 Årsredovisningslagen Hämtad från http://www.alden.se/arsredovisningsl.htm den 14 mars 2006.
21 FAR. FARs samlingsvolym 2005 del 1, sid 1193 Stockholm FAR, 2005.
22 FAR. FARs samlingsvolym 2005 del 1, sid 1193 Stockholm FAR, 2005.
23 FAR (2005), FARs samlingsvolym 2005 del 1, sid 1194 Stockholm FAR, 2005
24 Hämtad från mail av Jonas Brade, Redovisning av värdeförändringarna, 2006-04-19
25 IFRS, Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 642, Stockholm FAR förlag, 2005.
26 IFRS, Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 647, Stockholm FAR förlag, 2005.
27 IFRS, Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 642, Stockholm FAR förlag, 2005.
28 Agenda, nummer 2 maj 2005, Sidan 14f, Nya förutsättningar för fastighetsbolag, Text Brade, Jonas.
Westerberg, Ulf. Waller, Per-Erik.
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3.5 Redovisning till verkligt värde

IAS 40 hänvisar till att verkligt värde är det pris som fastigheten skulle kunna säljas till i en
transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att
transaktionen genomförs.29 Varken köparen eller säljaren skall alltså vara överdrivet
angelägna eller tvingade att köpa respektive sälja. Man kan med andra ord säga att verkligt
värde är marknadsvärdet på en fungerande marknad. Detta framgår även i IAS 40 där man
hänvisar till att det bästa sättet att få fram ett verkligt värde är att observera en aktiv marknad
för likartade fastigheter.30 Vidare nämner man att om det inte finns någon sådan marknad att
observera skall man titta på en marknad som är mindre aktiv eller så skall man göra en
beräkning av nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Som diskonteringsränta
används en räntesats som återspeglar marknadens bedömning av osäkerheten i storleken på,
och tidpunkten för, framtida betalningar.
Verkligt värde är knutet till en viss tidpunkt, balansdagen, vilket gör att värdet kan vara
felaktigt om det uppskattas vid en annan tidpunkt. IASB rekommenderar att det verkliga
värdet bör grundas på värderingar gjorda av oberoende och kvalificerade värderingsmän. Man
skall dock ha klart för sig att det inte är något krav på att företagen gör det. Den
värdeförändring som uppkommer vid värdering till verkligt värde skall redovisas i
resultaträkningen för den period som vinsten eller förlusten uppkommer i.

3.6 Redovisning till anskaffningsvärde

Med anskaffningsvärde menas det pris ett företag betalar för att förvärva ägande- och
nyttjanderätten till en tillgång samt de kostnader som är direkt hänförliga till köpet.
Anskaffningsvärdet är med andra ord det belopp företaget betalat för själva fastigheten
inklusive de utgifter som tillkommit i samband med köpet.
De företag som väljer att redovisa efter denna princip skall följa IAS 16, Materiella
Tillgångar.31 Det innebär att fastigheten skall redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. När det gäller ackumulerade
avskrivningar har revideringar gjorts i IAS 16, vilka innebär att man skärpt kravet på
komponentavskrivningar. Man får inte längre använda en vägd avskrivningssats för värdet på
hela tillgången. Fastigheten måste skrivas av komponentvis, exempelvis skall tak och fasad
skrivas av för sig, vitvaror för sig och stommen för sig. Även om man redovisar till
anskaffningsvärde skall man ha med en upplysning i not om det verkliga värdet i
årsredovisningen. Precis som när man redovisar till verkligt värde är det inget krav, utan en
rekommendation att man tar hjälp av oberoende kompetenta externa värderare när man
beskriver det verkliga värdet.

29 IFRS (2005), Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 642, Stockholm FAR förlag, 2005.
30 IFRS (2005), Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 643, Stockholm FAR förlag, 2005
31 IFRS (2005), Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, sid 645, Stockholm FAR förlag, 2005



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

16

3.7 EPRA

EPRA, European Public Estate Association, är en icke vinstdrivande branschorganisation som
bildades i oktober 1999. Majoriteten av de största fastighetsbolagen i Europa är medlemmar.
EPRA strävar efter att etablera policys som rör redovisning, rapportering och bolagsstyrning.
Detta gör man för att ge investerarna hög kvalitet på de finansiella rapporterna och för att
skapa en diskussion om faktorer som man tror kommer att påverka branschen i framtiden.32

Trots att man inte är ett bestämmande organ rekommenderar EPRA att fastighetsbolagen
följer deras policys. Vidare uttrycker EPRA explicit att fastighetsbolagen skall redovisa sina
fastigheter till verkligt värde. Väljer ett bolag att värdera till anskaffningsvärde skall ett
tydligt resonemang kring detta val presenteras i not.

32 http://www.epra.com/body.jsp;jsessionid=aTljpOHLsJt4
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4.0 EMPIRISK DATAINSAMLING

För att få en övergripande bild av fastighetsbolagen ges inledningsvis en kort beskrivning av
noterade fastighetsbolag. Därefter presenteras våra respondenter i syfte att ge läsaren en
insikt om vilka som deltagit i undersökningen. Respondenternas svar presenteras slutligen
men det är inte förrän under analysen som vi jämför svaren mellan respondenterna.

4.1 Företagsbeskrivningar

Nedan följer en beskrivning av samtliga noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Detta
dels för att ge läsaren en överblick men även för att presentera vilka som omfattas av studien.
Vi har tittat på samtliga bolags årsredovisningar i syfte att utröna om de redovisat sitt
fastighetsbestånd till verkligt värde alternativt anskaffningsvärde. Det visade sig att samtliga
bolag redovisade sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde.33

4.1.1 Balder AB
Balder var tidigare ett IT-konsultföretag, Enlight AB, som i augusti 2005 bytte
verksamhetsinriktning. Deras nya huvudsakliga inriktning är kommersiella fastigheter i
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fasigheterna ligger i huvudsak i
kranskommuner och närförorter. Balders ambition är att växa på utvalda marknader och bli en
betydande fastighetsaktör. Detta skall ske genom fastighetsförvärv som i huvudsak uppfyller
bolagets krav på hög direktavkastning. Balders främsta uppgift är dock inte att handla med
fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden
och nöjda hyresgäster. Balders fasighetsbestånd hade den 1 mars 2006 ett marknadsvärde på
cirka 3,5 miljarder kronor.34

4.1.2 Brinova AB
Brinova är ett fastighetsbolag som varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 20 november
2003. Bolaget äger och förvaltar ett 60-tal fastigheter i södra och mellersta Sverige. Man har
som övergripande mål att vara en aktiv aktör på fastighetsmarknaden och skapa en långsiktig
hög och stabil avkastning på eget kapital. Detta skall man åstadkomma genom att aktivt äga
och utveckla fastighetstillgångar dels i form av aktieinnehav i fastighetsbolag, dels genom
eget innehav av nischade fastighetsbestånd. Man skall även, utifrån eget branschkunnande,
aktivt agera för att skapa nya fastighetsbolag. Vidare skall målet nås genom att man skall ha
skickliga och engagerade medarbetare. Brinovas fasighetsbestånd hade den 31 mars 2005 ett
marknadsvärde på 2,3 miljarder kronor.35

33 Jmf även med FASTIGHETSNYTT, nummer 4 2005. Sidan 28f, Ökat fokus på värdeförändringar i
fastighetsbolagen halvårsrapporter. Text: Brade, Jonas. Waller, Per-Erik. Sigvardsson, Jörgen
34 Hämtad från http://www.balderfast.se/ den 25 april 2006.
35 Hämtad från http://www.brinova.se/ den 25 april 2006.
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4.1.3 Capona AB
Capona börsnoterades den 15 mars 1999 och är idag noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Bolaget har som mål att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter i Norden. Fastighetsbeståndet
bestod den 31 december 2005 av 21 fastigheter. För att nå sitt mål skall man bland annat
koncentrera sin fastighetsportfölj till storstadsregioner i Norden. Fastighetsbeståndet skall
bestå av större hotell med minst 75 hotellrum och ligga i segmentet mellan- till högklass.
Hotellen skall drivas av professionella hotelloperatörer och marknadsföras via
hotelldistributörer med starka och välkända varumärken. Nära och långsiktiga samarbeten
skall upprätthållas med hotelloperatörerna för att tillsamman försöka öka omsättningen.
Caponas fastighetsbestånd hade den 31 december 2005 ett marknadsvärde på cirka 2,2
miljarder kronor.36

4.1.4 Castellum AB
Castellum är ett av de större noterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget är noterat vid
Stockholmbörsens O-lista, Attract 40. Castellums strategi är att är att förvalta fastigheter som
till övervägande del används som butiker och kontor, samt lager-, logistik, och industriytor.
Dessa fastigheter skall ligga i attraktiva lägen. Fasighetsbeståndet består endast av svenska
fastigheter inom Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och
Mälardalen. Tyngdpunkten ligger på de tre storstadsregionerna. Bolagets övergripande
strategi för värdetillväxt bygger bland annat på förvärv och nyproduktion av fastigheter. I
strategin ingår försäljning av fastigheter som inte kan tillföra ytterligare mervärde i
förvaltningen. Castellum fastighetsbestånd hade den 31 mars 2006 ett marknadsvärde på cirka
21,2 miljarder kronor.37

4.1.5 Fabege AB
Wihlborg Fastigheter AB delades 2005 upp i två bolag. Wihlborgs syd, som fokuserar på
Öresundsregionen, har namnet Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs nord, med fokus på
Stockholmsregionen antar namnet Fabege. Av Fabeges 250 fastigheter ligger nästan
uteslutande alla i Stockholms innerstad och i närförorter. Bolagets affärsidé är att skapa värde
genom förvaltning och förädling. Man skall även arbeta aktivt med att förändra
fastighetsportföljen genom att köpa och sälja fastigheter. Man försöker samla fastigheterna i
så kallade block, där udda objekt som ligger tydligt utanför blockgränserna skall avyttras.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40
Fabeges fastighetsbestånd hade den 31 december 2005 ett marknadsvärde på cirka 21,3
miljarder kronor.38

4.1.6 FastPartner AB
FastPartner bildades 1987 av bland annat ICA, Skandia och Skanska under namnet
Fastighetspartner NF AB. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista 1994. FastPartner
affärsidé är att äga och förvalta egna fastigheter på expansiva orter. Under de senaste åren har
man valt att fokusera på Stockholmsregionen. Man har även valt att fokusera på kommersiella

36 Hämtad från http://www.capona.se/ den 25 april 2006.
37 Hämtad från http://www.castellum.se/ den 25 april 2006.
38 Hämtad från http://www.fabege.se/ den 27 april 2006.



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

19

fastigheter före bostadsfastigheter. FastPartners fastighetsbestånd hade den 31 mars 2006 ett
marknadsvärde på cirka 2,8 miljarder kronor.39

4.1.7 Heba AB
Hebas affärsidé är att erbjuda ett attraktivt boende främst i Stockholm, där gästerna skall få en
hög servicenivå. Heba äger 55 fastigheter varav 52 ligger i Stockholmsområdet och de
resterande 3 ligger i Borlänge kommun. Bolaget tycker det är viktigt att verka för ett
ekologiskt hållbart samhälle. Man har därför som mål att alltid ligga i framkant och driva
utvecklingen mot bland annat energisnåla fastigheter. Bolaget noterades på
Stockholmsbörsens O-lista den 13 juni 1994. Hebas fastighetsbestånd hade den 31 december
2005 ett marknadsvärde på cirka 2,5 miljarder kronor.40

4.1.8 Hufvudstaden AB
Hufvudstaden bildades 1915 och är det enda fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsens A-
lista. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 16,3 miljarder kronor.
Företagets affärsidé lyder: ”Hufvudstaden skall i egna fastigheter i centrala Stockholm och
centrala Göteborg erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på
attraktiva marknadsplatser”. Hufvudstaden fokuserar sin verksamhet på uthyrning av sina
egna fastigheter framför fastighetsförsäljning.
Företaget har delat in sin organisation i fyra affärsområden - Stockholm Östra City,
Stockholm Västra City, NK och Göteborg - samt tre stödfunktioner - Ekonomi, Finans och
Fastighetsutveckling. All förvaltningen av fastigheterna sker med egen personal.41

4.1.9 Klövern AB
Klövern, som renodlat fastighetsbolag, bildades under våren 2002 efter att ha bytt fokus från
IT-konsulttjänster. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista med ett fastighetsbestånd
noterat till ett marknadsvärde på 6 miljarder kronor. Bolagets affärsidé är att med lokal
närvaro aktivt utveckla kommersiella fastigheter i större svenska städer. Detta för att stärka
det lokala näringslivet till fördel för utvecklingen av företag och individer. Klövern har nio
enheter geografiskt organiserade utifrån fastigheternas lokalisering, allt i syfte att finnas nära
hyresgästen. I varje enhet arbetar mellan tre och tretton anställda beroende på storleken på
fastighetsbeståndet och i vilken utsträckning skötseln ombesörjs av extern kraft. Huvuddelen
av fastigheterna sköts dock av Klöverns egen personal.42

4.1.10 Kungsleden AB
Kungsleden AB bildades 1997 i syfte att köpa Kungsleden fastighets AB från dåvarande
Kungsleden Holding AB. Affären ägde rum i december 1997. Företagets affärsidé är att äga
och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning. Målen skall nås med
utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa den
långsiktigtlika höga avkastningen. Kungsleden har huvudsakligen två verksamhetsgrenar
fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Eftersom företaget har en inriktning mot

39 Hämtad från http://www.fastpartner.se/ den 27 april 2006.
40 Hämtad från http://www.hebafast.se/ den 27 april 2006.
41 Hämtad från Hämtad från http://www.hufvudstaden.se den 25 april 2006.
42 Hämtad från http://www.klovern.se/BilagorBilder/Klövern%20ÅR%202005.pdf den 25 april 2006.
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fastighetshandel köper och säljer Kungsleden fastigheter i en relativt stor utsträckning jämfört
med andra fastighetsbolag. I år tecknade fastighetsbolaget en avsiktsförklaring att sälja
kommersiella fastigheter för 4,3 miljarder kronor. Bindande avtal för affären beräknas kunna
tecknas före juni månads utgång.
Fastighetsbeståndets marknadsvärde redovisades till 26 miljarder kronor per den 31 december
2005. Kungsleden finns noterat på Stockholmsbörsens O-lista.43

4.1.11 LjungbergGruppen AB
LjungbergGruppen bildades 1946. År 1994 noterades bolaget på Stockholmsbörsen O-lista
med ett börsvärde om cirka 3,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndets värde var per den 31/12
2005 var cirka 5 miljarder kronor. LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med
god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen.
Värdeutveckling och tillväxt skall skapas genom att med ett långsiktigt lönsamhetstänkande
utveckla och förvalta fastigheter i nära kontakt med hyresgäster och marknad. Förvaltningen
av fastigheterna sker med egna resurser och är vidare uppdelad så att den sker nära kund och
marknad.44

4.1.12 Tornet AB
Tornet startade 1992 från sparbanken Sverige. Fastighetsbolaget är noterat på nya marknaden.
Företagets mål och vision är att skapa och realisera värden genom effektiv och lyhörd
förvaltning samt idérik utveckling av sina fastigheter. Företagets fastigheter finns i
Stockholm, Göteborg och Malmö med ett totalt marknadsvärde på 9,7 miljarder kronor.
Genom att nå en optimal nivå, både vad gäller färdigutvecklandet av fastigheter och vad gäller
marknadsförutsättningar, vill Tornet avveckla sina fastigheter. Det frigjorda kapitalet skall
sedan återföras till aktieägarna. Utifrån företagets affärsidé framgår att köp och försäljning av
fastigheter utgör en stor del av verksamheten. Något som också bekräftas i årsredovisningen
för 2005 då fastigheter till ett värde av 8,2 miljarder kronor avyttrades.45

4.1.13 Wallenstam AB
Wallenstam bildades 1944 och är i dag verksamma i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.
Dock är merparten, cirka 90 procent, av företagets fastigheter lokaliserade i storstäderna
Stockholm och Göteborg. Wallenstams affärsidé är ”att förvärva, förvalta, förädla och försälja
fastigheter. Allt i syfte att förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och
lokaler i utvalda storstadsregioner”.
Wallenstam aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Fastighetsbolaget har cirka
300 fastigheter till ett värde om cirka 17 miljarder kronor. 46

43 Hämtad från http://www.kungsleden.se/ den 25 april 2006.
44 Hämtad från http://www.ljungberggruppen.se den 25 april 2006.
45 Hämtad från http://www.tornet.se/ den 25 april 2006.
46 Hämtad från http://www.wallenstam.se den 27 april 2006.
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4.1.14 Wihlborgs AB
Wihlborgs grundades 1924 som ett byggbolag i Malmö. Idag ägs stockholmsbostäderna av
Fabege medan Wihlborgs äger fastigheter främst i öresundsregionen. Bolagets affärsidé lyder:
”Wihlborgs skall, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen äga,
förvalta och utveckla kommersiella fastigheter”. Företaget har som mål att vara det ledande
och mest lönsamma fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Detta mål skall bland annat uppnås
genom att de skall befästa och stärka deras marknadsposition i regionen, stärka
kundrelationen genom ett aktivt engagemang och en hög servicegrad samt aktivt förbättra
fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter.
Wihlborgs noterades 23 maj på Stockholmsbörsen O-lista och har ett fastighetsbestånd om
197 fastigheter värderade till 7,9 miljarder kronor per den 31/12 2005.47

4.2 Beskrivning av våra respondenter

Nedan följer en kort beskrivning av våra respondenter. Detta för att tydligt visa på hur vi har
tänkt när vi frågat respondenterna om de vill delta i undersökningen. Respondenternas
kompetens har varit den faktor som styrt vid selektionen.

4.2.1 Magnus Jacobson, Hufvudstaden AB
Magnus Jacobson jobbar på Hufvudstaden som chef för ekonomi och finans. Som chef har
han den överordnade inblicken i Hufvudstadens redovisning, varför vi valde honom i vår
intervju. Vi ansåg att hans inblick i företaget var till fördel vid förklarandet av fördelar
respektive nackdelar med IAS 40. Vidare har Hufvudstaden en verksamhetsinriktning som
fokuserar till stor del på hyresmarknaden.

4.2.2 Mats Sterner, Kungsleden AB
Mats Sterner jobbar som ekonomichef på Kungsleden AB. Hans inblick, liksom Magnus
Jacobsons, var grunden för vårt val. Att vi ville ha med ekonomichefen för Kungsleden beror
på, som även nämnt i metoden, på företagets karakteristiska med avseende på
verksamhetsinritning.

4.2.3 Klas van Lienden, KPMG
Klas van Lienden jobbar som auktoriserad revisor på KPMG och har hand om icke noterade
fastighetsbolags redovisningar på företaget. Klas har jobbat på KPMG i tio år och har genom
sin mångåriga erfarenhet en bra insyn i bokföringen och förändringen som IAS 40 innebär.

47 Hämtad från http://www.wihlborgs.se den 27 april 2006.
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4.2.4 Jonas Brade, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
Jonas Brade jobbar som auktoriserad revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Jonas har
skrivit flera artiklar i ämnet i bland annat FASTIGHETSvärlden och Fastighetsnytt. Han har
vidare analyserat samtliga noterade fastighetsbolags årsredovisningar från 2005 vilket
kvalificerade honom till vår undersökning.

4.2.5 Martin Nilsson, Föreningssparbanken
Martin Nilsson jobbar som fastighetsekonom på Föreningssparbanken. Han värderar både
fastigheter i Sverige samt utomlands. Martin har kunskaper i hur själva värderingen av
fastigheterna går till vilket för oss var ett önskvärt kriterium. Genom att jobba på en av
Sveriges största banker har han utfört ett stort antal värderingar vilket ger honom den inblick
vi söker.

4.2.6 Eva Reichard och Charlotte Gerger, Nordea
Eva Reichard och Charlotte Gerger jobbar som fastighetsekonomer på Nordea. Eftersom de,
liksom Martin Nilsson ovan, jobbar på en av Sveriges största banker har de utfört väldigt
många värderingar.

4.2.7 Peter Malmqvist, Nordnet
Peter Malmqvist jobbar som analyschef på Nordnet som är nordens största Internetmäklare.
Vidare föreläser Peter om övergången till IFRS/IAS regelverket på HHS. Som aktieanalytiker
har han analyserat nio svenska fastighetsbolag och därigenom satt sig in i problematiken kring
deras redovisningar. Som chefsanalytiker har han en bra inblick kring IAS
rekommendationerna samt den pedagogiska approachen som gör honom till en självklar
kandidat för vår undersökning.
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4.3 Redovisning av den empiriska datainsamlingen

I och med IAS 40 ges två alternativ vad gäller redovisningsmetoder av
förvaltningsfastigheter. Den ena är anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar och
den andra verkligt värde. Varför har Ni valt att redovisa era förvaltningsfastigheter till
verkligt värde?

Hufvudstaden förklarar att de har valt redovisning av verkligt värde. Dock var intentionen att
redovisa till anskaffningsvärde minus komponentavskrivning vilket man upptäckte var
alldeles för komplicerat.

Kungsleden redovisar till verkligt värde då det ger ett högre informationsvärde vilket man
anser är det primära med IAS 40.

Hur stor vikt har Ni lagt vid att EPRA har rekommenderat alla sina medlemmar att
redovisa till verkligt värde?

Hufvudstadens revisorer har mycket kontakt med EPRA. De menar att man vill göra som
alla andra gör, vill man avvika måste man ha goda skäl.

Kungsleden säger att EPRA är bra och att de har titta på deras rekommendation men att de
inte har använt sig av det fullt ut. Kungsleden menar att anledningen till varför de inte har
implementerat EPRAs regler fullt ut beror på att industrier, i utvecklingen av nya standarder,
får redovisningar som är anpassade till just deras industri. Detta ger i förlängningen ett högre
informationsvärde.

Vilka fördelar/nackdelar och risker finns det med att enbart värdera fastigheter internt?

Hufvudstaden menar att de känner sitt fastighetsbestånd i högre utsträckning jämfört med
externa värderare. Därför ser de inga risker men dem stämmer av en del av beståndet med
externa värderare för att säkerställa att fastigheternas värde får en så liten avvikelse från
marknadsvärdet som möjligt.

Kungsleden omsätter relativt många fastigheter vilket bidrar till att de har en hög
marknadskännedom. De skulle helst vilja internvärdera hela sitt fastighetsbestånd men trycket
från externa intressenter gör en extern värdering nödvändig. Man ser inga risker, varken på
företagsnivå eller branschnivå, med internvärdering.

KPMG menar att om man uteslutande värderar internt riskerar man att missa signalerna på
marknaden. Man riskerar att tappa informationsflödet. Fördelen ligger i att fastighetsbolagen
har mer detaljkännedom om sina fastigheter vilket vidare leder till en mer korrekt värdering.

Öhrlings menar att fastighetsbolag måste ha koll på värderingsprocessen då den är den
viktigaste posten i redovisningen. Vidare menar de att fastighetsbolagen känner sina
fastigheter i större utsträckning jämfört med externa värderare. Det i kombination med att
fastighetsbolagen kan komma att behöva värdera sina fastigheter fyra gånger per år, gör att de
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väljer intervärdering i större utsträckning. När just värderingen ligger till grund för
bokföringen menar Öhrlings att interna värderingar är bättre.
Samtidigt ligger det tusentals antaganden bakom värderingarna som kan bidra till att man kan
värdera sitt fastighetsbestånd inom ett visst intervall. Risken, ligger således i att
fastighetsbolagen skulle vinkla sina värderingar åt det ena eller andra hållet. Speciellt i en
nedgång då det kan vara psykologiskt jobbigt att skriva ner fastighetsbeståndets värde. Man
kan då ha incitament att argumentera för en lägre nedskrivning än vad som skulle vara
korrekt.
Fördelen blir således att fastighetsbolagen känner sina fastigheter bättre samtidigt som
slutkopplingen till marknadspriset blir lidande.

Föreningssparbanken anser att fastighetsbolagen kan få förtroendeproblem om de endast
själva upprättar värderingar som de har ”nytta av i sina bokslut”. En avstämning med externa
värderingsfirmor rekommenderas.

Nordea menar att risken ligger i att man inte alltid får tillräcklig insyn i metoderna. Det kan
bli en alltför subjektiv bedömning.

Nordnet menar att möjligheten till objektiv bedömning blir betydligt mindre när man
internvärderar.

Vilka fördelar/nackdelar och risker finns det med att enbart värdera fastigheter externt?

Hufvudstaden ser kostnaden som en nackdel. Hufvudstaden menar att de känner sina
fastigheter bättre en vad en extern värderare gör. Eftersom fastighetsbolagen har all
information kan de göra en bra värdering. Samtidigt menar man att en extern värderare
kommer fram till ungefär samma värde, förutsatt att denne får all information. Hufvudstaden
värderar 20-30 procent av sitt fastighetsbestånd externt. Man menar att man har värderat hela
sitt fastighetsbestånd efter 3-5 år.

Kungsleden menar att det är väldigt kostsamt och att det inte tillför något, då de externa
värderingarna har klart sämre kvalité. Kungsleden menar att extern värdering har att göra med
”god affärssed”. Eftersom kravet finns, från omvärlden att visa vad externa värderare anser
om värdet, genomför de en extern värdering. Kungsleden omsätter relativt mycket fastigheter,
vilket bidrar till att en stor del av deras fastighetsbestånd på så sätt blir marknadsvärderade
genom köpeskillingen.

KPMG ser nackdelen med att den externa värderaren inte har tillgång till all information. En
annan nackdel ligger i att det är kostsamt och arbetsamt att tillgodose externa värderare med
nödvändig information. Vidare har inte externa värderare detaljkunskapen om fastigheterna,
de känner inte fastigheterna. Fördelen ligger i att en extern kompetens tillförs vid extern
värdering.

Öhrlings menar att fördelen kan vara att de uppfattas som mer objektiva. Men de behöver
inte vara det då de externa värderarna inte kan följa alla fastigheter som de interna kan.
Samtidigt kan inte fastighetsbolagen köpa externa värderingarna rakt av utan de måste ta till
sig värderingen, analysera och förstå hur de är uppbyggda. Man måste förstå hur
fastighetsbeståndet har ökat i värde och inte vara så distanserad att man förlitar sig blint på
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externa värderare. Öhrlings menar att man bör värdera fastighetsbestånden internt med en
avstämning, en gång per år, externt på hela eller delar av beståndet.

Föreningssparbanken menar att det är svårt för en extern värderingsman att få tillräcklig
information om exempelvis genomförda bolagsaffärer vilket försvårar analysen av vilken
direktavkastning olika affärer gjorts till. Fastighetsbolagen har dessutom mycket intern
fastighetsinformation som kan vara till nytta i en värdering. Dessutom är det en
kostandsfråga, då externa värderingar är kostsamma. En fördel med externa värderingar är
värderarens ”obundna” roll, vilket skapar trovärdighet. En annan fördel med externa
värderingar är värderarens ofta större kunskap om fastighetsmarknaden totalt sett.

Nordea påpekar att de kan göra felbedömningar på grund av att de inte känner beståndet. De
har inte tillgång till all information som de interna värderarna har. Externa värderare är
auktoriserade, vilket borgar för en kvalitetssäkring och tydliga metoder, och att det finns en
ambition att göra värderingarna så bra och lika som möjligt.

Nordnet menar att nackdelen är att även externa värderare kan vara påverkbara. Att företagen
om det skulle behövas har möjligheten att leta efter en värderingsman som kommer fram till
”rätt” värde. Externa värderare är dock viktiga eftersom de inte är lika beroende av det värde
de får fram som de interna värderarna är.

Anser ni att alternativet, anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar, är ett bra
alternativ? Varför/ Varför inte?

Hufvudstaden menar att eftersom komponentavskrivningar initialt var utvecklat för
flygplansindustrin så tycker man att det är svårt att implementera metoden för
fastighetsbolagen. Dock var det denna metod som de tänkt använda i sin redovisning vid
införandet av IAS 40. Man genomförde dock inte planerna då metoden, anskaffningsvärde
minus komponentavskrivningar, var alldeles för arbetsam. Man skulle få anställa en person
extra som bara sysslade med detta, vilket är alldeles för kostsamt. Med andra ord anser man
egentligen att denna metod inte är ett rimligt alternativ.

Kungsleden menar att denna metod ger samma problem som man hade tidigare med dolt
kapital, man bygger reserver. Det leder till att man underskattar det kapital som management
har till sitt förfogande. Det är extremt komplicerat, rent tekniskt, och skulle kräva mycket
arbete, utbildning och systemanpassningar för att få det att fungera.

KPMG tycker inte att det är ett bra alternativ det är alldeles för komplicerat. Rent tekniskt
skulle metoden innebära väsentligt högre arbetsinsats.

Öhrlings menar att anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar är mångdubbelt
krångligare och svårare jämfört med verkligt värde metoden.

Föreningssparbanken anser att det snabbt blir för komplext att komponentredovisa allting.
Tror inte att det är något fastighetsbolag som kommer att välja denna metod.
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Nordea menar att det inte är något bra alternativ. Det är för stort jobb att få fram ett bokfört
värde varje år.

Nordnet tror att fastighetsbolagen tycker att verkligt värde ger en riktigare beskrivning av
företaget än att redovisa till anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar.

Anser ni att de finansiella rapporterna är mer rättvisande/missvisande i och med införandet
av IAS 40? Har jämförbarheten mellan företagen i branschen ökat/minskat?

Hufvudstaden tycker det är bra att man redovisar till verkligt värde. En nackdel är att man
redovisar värdeförändringen i resultaträkningen, det hade räckt att haft det balansräkningen.
Eftersom Hufvudstaden inte har som avsikt att sälja sina fastigheter menar man att
resultaträkning där värdeförändringar ingår inte speglar deras verksamhet på ett bra sätt.

Kungsleden förklarar att om många företag värderar till verkligt värde så leder det till en
väsentligt högre jämförbarhet och ett högre informationsvärde. Det är den primära
anledningen till att värdera till verkligt värde. Tidigare redovisningssättet, anskaffningsvärde
minus planmässig avskrivning, gav upphov till olika mycket dolda värden. Även om metoden
var enklare ur ett redovisningsperspektiv så bidrog den till sämre jämförbarhet.

KPMG är tveksamma. Menar att det blivit lättare att avläsa marknadsvärden i resultat- och
balansräkningen, men tycker inte att jämförbarheten var dålig tidigare.

Öhrlings förklarar att de finansiella rapporterna nu är klart bättre. De finansiella rapporterna
är mer rättvisande då de tidigare inte sa någonting. Ett fastighetsbolag som hade ett
fastighetsbestånd på 20 miljarder kunde ha de bokförda till 7 miljarder eller 16 miljarder. Och
resultatet kunde vara 0 eller 2 miljarder beroende på vilka fastigheter man avyttrat. Detta då
det fanns olika mycket dolda värden som försvårade vid uträknandet av bolagets
substansvärde. Nu kan man se både substansvärdet och fastighetsbeståndens värde på ett
tydligare sätt.

Föreningssparbanken anser att det är svårt att svara på nu, eftersom IAS 40 hittills endast
tillämpats under en period med stigande fastighetsvärden, man skulle vilja följa den
finansiella rapporteringen över en hel fastighetscykel för att kunna ge ett motiverat svar.
Tycker att det finns fördelar med att värdera till verkligt värde, men ser samtidigt att några
externa värderingsfirmor använder för mycket schabloner i sina värderingar. Det beror
sannolikt på att allt skall gå fort idag och att värderingsmannen då tar vissa ”genvägar”. Det är
dessutom mycket olyckligt att fastighetsbolagen redovisar sina värdeförändringar ”olika högt”
i resultaträkningen.

Nordea vill inte uttala sig då de inte läst tillräckligt många årsredovisningar.

Nordnet tycker att jämförbarheten är ungefär lika, möjligen lite sämre nu eftersom det har
tillkommit en siffra att hålla reda på. Det beror på att det finns tre olika sätt att redovisa
värdeförändringarna på. Det första sättet är att redovisa det som en del av rörelseresultatet, det
andra sättet är att ha det efter finansnetto och det sista sättet har man de realiserade delarna i
rörelseresultatet medan de orealiserade efter finansnetto. Man tycker att det vore bättre om
alla kom överens om var den skulle ligga. Just nu har vi fått företagets bild av



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

27

värdeförändringen i ett gynnsamt läge med fallande räntor. Det är först när man får se det
andra läget som båda delarna av skalan nyanseras.

Hur ofta bör man uppdatera fastighetsbeståndets värde, enligt Er, för att det ska ge en
rättvis bild?

Hufvudstaden förklarar att till varje bokslut görs en mer omfattande värdering. Dock
uppdateras fastighetsbeståndets värde till varje kvartalsrapport.

Kungsleden gör en värdering till varje kvartalsrapport.

KPMG anser att man till varje kvartalsrapport bör göra en marknadsvärdering. Sedan är det
bra om man gör en mer utförlig värdering en gång per år.

Öhrlings menar att fastighetsbeståndet bör uppdateras med hjälp av externa värderare en
gång per år. Samtidigt bör man göra en intern bedömning av de fastigheter som har genomgått
större förändringar, det vill säga fastigheter där skillnader i kassaflöden, avkastningskrav eller
andra värdeförändrande aktiviteter har förekommit. De andra fastigheterna kan man utgå från
inte har ändrat sig enormt mycket från föregående rapport.

Föreningssparbanken menar att det är bra med täta intervaller, exempelvis i samband med
kvartalsrapportering.

Nordea menar att det är bra med en så färsk bild som möjligt. Varje kvartal är bra.

Nordnet tycker inte att det är rimligt att man externvärderar en stor del varje kvartal, men
tycker att det är bra med interna värderingar i kvartalsrapporter.

Finns det, i Er mening, ett bättre alternativ till dagens redovisningsregler med verkligt
värde och anskaffningsvärde? Hur skulle ett sådant alternativ se ut?

Hufvudstaden vill göra som fastighetsbolagen gjorde i England tidigare, det vill säga att man
redovisar värdeförändringen direkt mot eget kapital, genom att man frångår
kongruensprincipen. Man är medveten om att reglerna kring vad som skulle kunna delas ut i
så fall måste förändras lite. Detta för att företagen inte skall kunna dela ut för mycket och en
likviditetsbrist skall uppstå.

Kungsleden har fullt upp med att anpassa sig och göra rätt enligt de nya reglerna. Det finns
ingen kraft över till att komma med något bättre förslag.

KPMG har inte tänkt på det och tycker att det lite övermodigt att ha synpunkter på IAS 40.
De menar dock på att värdeförändringen skall ingå i rörelseresultatet och ser helst att man inte
frångår kongruensprincipen och redovisar direkt mot eget kapital. Desto mindre man geggar
med det egna kapitalet och ju mer som kommer in på årets resultat desto bättre och enklare är
det.
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Öhrlings menar att värdeförändringarna skall stå med i rörelseresultatet då de har med
verksamheten att göra. Idag har inte alla fastighetsbolag värdeförändringarna i
rörelseresultatet utan kan exempelvis placera längre ner i resultaträkningen.

Föreningssparbanken anser att det är svårt att ha en åsikt nu, skulle vilja se hur
värdeförändringarna slår över en hel konjunkturcykel. En överenskommelse vore önskvärd i
fastighetsbranschen om hur värdeförändringarna skall redovisas.

Nordea tycker det vore bra om fastighetsbolagens internvärderare hade en gemensam
begreppsram. Eftersom det inte finns några gemensamma begrepp för interna värderare blir
det svårare att tolka årsredovisningarna.

Nordnet tycker att värdeförändringen skall komma efter nettoresultatet efter skatt. Man skulle
vilja ha försålda fastigheter och värdeförändringar på en egen rad. Man är intresserade av att
se realiserade förändringar skilt från orealiserade men vill gärna att hela värdeförändringen
redovisas på en separat rad efter resultat efter skatt, vidare skulle man vilja ha skatteeffekten
på dessa värdeförändringar som ett nytt ”nettonetto” resultat.

Har Ni några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella rapporterna?

Hufvudstaden menar att det är väldigt regelstyrt. Det är revisorernas Londonkontor som styr
utvecklingen vilket de inte tycker känns rätt, eftersom de sällan vet vad som händer på
företagsnivå. Revisorerna får gärna vara med och påverka redovisningen men inte styra
utvecklingen.

Kungsleden förklarar att det är en väldigt kraftfull förändring som tar tid att förstå sig på.
Dels hur man skall göra rent tekniskt men också att förstå vad det innebär.

KPMG menar att det är en väldigt stor mängd tilläggsupplysningar som skall lämnas. Det
finns en risk att essensen försvinner i all information.

Öhrlings menar att det gäller att hitta strukturen för en resultaträkning som samtliga
fastighetsbolag kan använda. Man bör vidare tänka igenom om man skall ha realiserat och
orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Eftersom värdeförändringen oftast står för
50 procent av årets resultat kan man tycka att läsaren skall ges en vägledning hur resultatet
har uppkommit. Vare sig det är kvarvarande fastigheter eller om det avyttrade fastigheter. I
dag nämns det inte särskilt mycket om hur resultatet skapas.

Föreningssparbanken anser att det i fastighetsanalysen också är extra viktigt att hålla koll på
hur löpande- respektive periodiskt fastighetsunderhåll redovisas framöver. Detta eftersom IAS
40 tillåter att en del underhållsinsatser som tidigare redovisades som löpande underhåll
numera skall/bör redovisas som investering. Detta medför ”synbart” starkare driftsnetton.
I sammanhanget kan det vara intressant att observera att enbart värdeförändringarna som
redovisades för 2005 av de noterade fastighetsbolagen plus Vasakronan och AP utgjorde ca
50 procent av dessa fastighetsbolags årsresultat efter skatt. Detta innebär exempelvis att
endast en 5 procentig värdenedgång, allt annat lika, skulle radera ut dessa bolags hela årliga
vinst.
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Nordea menar att man har gått ut med det här när marknaden är på väg uppåt, vilket är
gynnsamt. De undrar vad som händer när luften går ur marknaden.

Nordnet anser att det är bra att man får en bild av vad företagen anser om värdet på sin
viktigaste tillgång. Det är möjligen överdrivet att lägga in värdeförändringarna i
resultaträkningen. Placeringen i rörelseresultatet är inte lämplig.

5.0 ANALYS

Vid presenterandet av analysen har vår avsikt varit att diskutera kring respondenternas svar
och jämföra dem sinsemellan. Våra egna reflektioner kommer dock inte att framgå här utan
läggs fram under slutsatserna. Alla undersökta fastighetsbolag värderar sitt fastighetsbestånd
till verkligt värde. Dock skiljer sig värderingsmetoden åt något. Medan Wihlborgs värderar
hela sitt fastighetsbestånd uteslutande externt så värderar Wallenstam hela
fastighetsbeståndet internt. De resterande fastighetsbolagen ligger någonstans mitt emellan,
men ett mönster där den interna värderingen sker till mellan 70-80 procent och motsvarande
den externa till 20-30 procent, nyanseras. Flertalet fastighetsbolag ser sina interna
värderingar som mer tillförlitliga och utgår således från dessa men använder de externa
värderingarna i avstämningssyfte. Vore det inte för omvärldens krav på objektivitet skulle
exempelvis Kungsleden värderat hela sitt fastighetsbestånd internt. Även om fastighetsbolag
menar att de känner sina fastigheter i större utsträckning än externa värderare, som jobbar
utifrån modeller, så ser vi en fara på branschnivå med att gå den vägen. Detta då
värdeförändringar, oavsett om dessa är upparbetade internt eller externt står för en
betydande del av fastighetsbolagens vinst.

5.1 Har fastighetsbolagen använt sig av verkligt värde i sina
årsredovisningar?

Alla fastighetsbolag i vår undersökning har redovisat sina förvaltningsfastigheter till verkligt
värde. Det råder ingen enhällig förklaring till detta bland våra respondenter men de påpekar
dels på att alternativet med komponentavskrivningar är betydligt mer komplicerat dels på att
verkligt värde ger ett högre informationsvärde. Dessutom är utvecklingen i branschen för
närvarande gynnsam vilket resulterar i att fastighetsbolagen får ett högre resultat med verkligt
värde metoden. Detta förutsatt att fastigheterna inte är nyförvärvade.
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5.2 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med IAS 40?

De flesta respondenterna har pekat på att de finansiella rapporterna inte har blivit bättre i och
med IAS 40. Man menar att det är bra man redovisar till verkligt värde men att nackdelen är
att det inte finns några gemensamma regler för var i resultaträkningen värdeförändringen skall
placeras. Detta gör att man måste vara uppmärksam om man skall jämföra företag emellan,
speciellt vid uträknandet av olika nyckeltal. Ett steg i att skapa en mer standardiserad
redovisningsmall för fastighetsbolagen skulle vara att fastighetsbolagen använde
standardiserade begrepp där man vet vad som ingår i begreppet. Detta skulle även underlätta
för de mindre erfarna användarna av finansiella rapporterna. Det finns ett värde med att
årsredovisningarna håller en någorlunda given struktur.48 Dock skall man vara noga med att
inte dra några absoluta slutsatser kring jämförbarheten då branschen för närvarande befinner
sig i en uppgång. I en nedgång kan siffrorna komma att skrivas ned i en lägre takt än vad som
skulle vara förenligt med marknadsvärdena. Detta kan bidra till att övervärden uppstår vilket
för diskussionen tillbaka till hur redovisningarna såg ut tidigare med den skillnaden att det
byggs övervärden istället för dolda reserver. Det skulle vara önskvärt att se hur
fastighetsbolagens finansiella rapporter kommer att se ut över en konjunkturcykel, något som
även Martin Nilsson på Föreningssparbanken påpekar.
Alternativet, anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar, ses av samtliga respondenter
som alldeles för krångligt och tekniskt komplicerat. I realiteten skulle denna metod innebära
att fastighetsbolagen skulle få en betydligt större arbetsbörda och att redovisningen därutöver
skulle resultera i övervärden, precis som tidigare. Respondenterna verkar vara av den
uppfattningen att nackdelarna respektive fördelarna hos respektive metod talar klart för
verkligt värde. Dock menar Peter Malmqvist på Nordnet att nackdelen med
komponentavskrivningarna, som ligger i de dolda värdena som skapas och nackdelen med
verkligt värde som ligger i att värdeförändringarna går över resultaträkningen på ett
inkonsekvent sätt, tar ut varandra. Det kan bli svårt för oerfarna personer att avläsa resultatet
om det finns inbyggda övervärden likväl som när värdeförändringarna går via
resultaträkningen. Fastighetsbolagens verksamhetsresultat kommer inte fram på ett önskvärt
sätt. I en genomgång av fastighetsbolagens årsredovisningar ser man att det är framförallt tre
olika metoder som fastighetsbolagen använder sig av. Den ena är att värdeförändringarna
redovisas efter finansiella poster. Det är dock ytters tveksamt om detta är förenligt med IAS
1.49 Den andra metoden är att värdeförändringarna redovisas i rörelseresultatet. Den tredje är
en mix av de båda nämligen att realiserade värdeförändringar redovisas i rörelseresultatet
medan orealiserade redovisas efter finansnetto. På grund av denna inkonsekvens i
fastighetsbolagens resultaträkning har inte jämförbarheten inte ökat i de finansiella
rapporterna, enligt Peter Malmqvist. Även Martin Nilsson på Föreningssparbanken påpekar
att det är olyckligt att fastighetsbolagen inte har en gemensam ram för hur
värdeförändringarna skall redovisas.
En annan del av problematiken ligger i värderingen av fastighetsbeståndet. Fastighetsbolagen
sköter i dag värdering i stor utsträckning internt. Man använder däremot externa värderingar
som en avstämning mot de interna vädringarna. Skulle inte omvärlden ha ett krav på att
externa värderingar utförs är risken stor att många fastighetsbolag enbart skulle utgå från
interna värderingar. Bland annat skulle Kungsleden låta internvärdera hela fastighetsbeståndet
enligt Mats Sterner. Det kan ses som försvarbart då externa värderingar är oerhört kostsamt,
varför de bara utförs en gång per år. Dessutom pekar bland annat Jonas Brade på att en

48 FASTIGHETSvärlden, Nummer 5/6 juni 2005, Sidan 28, Jämn kamp om topplaceringarna, Text Brade, Jonas.
Olsson, Monica. Winkvist, Mikael.
49 FASTIGHETSvärlden, Nummer 5/6 juni 2005, Sidan 29f, Undvik misstagen m ed nya regelverket, Text
Brade, Jonas. Olsson, Monica. Winkvist, Mikael.
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komplett extern värdering av fastighetsbeståndet långt ifrån löser alla problem.
Fastighetsbolagen måste veta varför deras fastigheter exempelvis har ökat i värde annars
tappar de förtroende den dagen de måste förklara siffrorna. Det finns även andra skäl till att
externa värderares värderingar inte kan tas blint. Mats Sterner förklarar att volatiliteten skulle
öka som ett resultat av de externa värderarnas värderingar då de har en tendens att över-
alternativt undervärdera fastigheterna kraftigt. Vidare får de externa värderarna sin betalning
av fastighetsbolagen varför man kan känna en viss oro även över deras värderingar. Risken
finns att fastighetsbolagen använder sig av värderare som värderar bolagets fastigheter som de
själva skulle ha gjort. Även externvärderare är påverkbara menar Peter Malmqvist.
Internvärderingarna som grund med en andel om 20-30 procent externvärderingar ses idag
som säkra, även om risken för framtida nödvändiga nedskrivningar av fastighetsbolagens
fastigheter är uppenbara. Av våra respondenter har flera, fastighetsbolagen borträknade,
utryckt ett varnande finger för att fastighetsbolagen inte kommer att skriva ner sina
fastighetsbestånd tillräckligt i en neråtgående marknad.
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6.0 SLUTSATSER

Vid presentationen av vårt empiriska material har flera intressanta svar framkommit. Vi har
analyserat dessa och därigenom kommit fram till några slutsatser. Vi har fram till detta kapitel
med avsikt försökt att inte presentera våra egna tankar och reflektioner då vår avsikt har varit
att presentera dessa här. Respondenternas svar gällande alternativa redovisningslösningar
samt värderingsmetodiken, med intern- respektive externvärderingar, ligger till stor del till
grund för våra slutsatser. Det är således utifrån dessa två perspektiv som vi kommer att
argumentera för vad vi kommit fram till.

6.1 Slutsats

Vår uppfattning, vad gäller resultaträkningens utformning, är att den bör vara uppställd i
enlighet med IAS 1 utformning av finansiella rapporter. Värdeförändringarna, både
realiserade och orealiserade bör presenteras i rörelseresultatet, dock separat. Då
fastighetsbolagen har olika verksamhetsinriktningar kan de tycka att det inte speglar deras
verksamhet och därför inte bör ha med värdeförändringarna i rörelseresultat. Man skall dock
komma ihåg att det ligger i fastighetsbolagens intresse att visa på en enhetlig redovisning på
branschnivå eftersom externa intressenter kan jämföra bolagen lättare. Dessutom är denna
redovisningspresentation i enlighet med IAS 1 som fastighetsbolagen skall följa.
Peter Malmqvist menar att man kan visa de orealiserade värdeförändringarna, med tillhörande
skatteeffekt, efter nettoresultatet. Detta skulle resultera i ett netto nettoresultat som skulle
underlätta för bland annat de externa intressenterna att utröna hur stor del av resultatet som
utgörs av de orealiserade värdeförändringarna. Vi menar dock att detta bidrar till en alltför
stor skillnad i fastighetsbolagens redovisning jämfört med andra branscher. Därför passar vår
föreslagna idé bättre in och en kännedom om just fastighetsbranschens
redovisningsuppställning blir minimerad. Det mest primära ligger dock inte i bestämmandet
av vilken princip som skall användas utan i att alla fastighetsbolag använder samma princip.
Fördelen med verkligt värde går förlorad på grund av inkonsekventa resultatuppställningar.
Detta är ytterst viktigt, framförallt då finansiella rapporter upprättas för intressenter som i sin
tur jämför olika bolag. Det är för underlättandet för dessa intressenter som bolagen
presenterar sina resultat.
Värderingsproblematiken ligger i om man skall värdera fastigheterna internt eller externt. Det
skulle vara önskvärt att de interna värderarna hade en gemensam begreppsram, som
auktoriserade externa värderare har. Detta skulle leda till att externa användare lättare skulle
förstå vad som ingår i ett visst begrepp. Fastighetsbolagen anser att de är minst lika bra och
oftast bättre på att värdera sina fasigheter än externa värderare eftersom de känner sina
fastigheter bättre och att de sitter närmare marknaden. Anledningen till att de använder
externa värderare är att de vill ha deras bedömningar i avstämningssyfte och för att de känner
att marknaden kräver att företaget har det för förtroendets skull. Man uppfattar det som ”god
affärssed”
Vi har förståelse för att fastighetsbolagen väljer att internvärdera sina fastigheter. För det
första är det väldigt kostsamt att använda externvärderare och de kommer ofta fram till
liknande svar. Vi tror att eftersom de känner sina fastigheter så kan de göra en bättre
värdering, men vi tror ändå att det är bra att man externvärderar en större del av sitt
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fastighetsbestånd jämfört med idag. Nu när fastighetsmarknaden befinner sig i en
högkonjunktur och företagen rapporterar goda resultat är problemet inte lika akut men skulle
marknaden svänga är det än viktigare att skapa förtroende för sina rapporter. Vi tycker, precis
som några av respondenterna, att det skall bli intressant att se hur det går över en hel
konjunkturcykel. Värdeförändringarna är en så stor del av resultatet, vilket gör att de kommer
att slå hårt åt båda hållen.

6.2 Självkritik

Vi har använt primärdata i form av både ansikte-mot-ansikte intervjuer och en telefonintervju.
Vid intervjuandet ansikte-mot-ansikte finns en problematik att den som undersöker påverkar,
antingen muntligt eller med kroppsspråk, den undersökta personen. Vi kunde ansträngt oss
ytterliggare i detta avseende. Det är svårt att alltid formulera sig neutralt.
Inför vår telefonintervju, med Peter Malmqvist, var vi noga med att han skulle uppfatta
frågorna korrekt. Eftersom vi hade ställt samma frågor tidigare var vi relativt säkra på att han
skulle uppfatta vad vi menade.
Vi har en positiv inställning till fastighetsbolagens data som presenteras på deras hemsidor
men vill ändå lyfta fram att denna information givetvis är vinklad. Vid
företagsbeskrivningarna har vi uteslutande använt information från fastighetsbolagens
hemsidor vilket bidrar till att det är deras syns på verksamhetsinriktning med mera som
skildras. Det hade möjligtvis varit önskvärt med en andra inputkälla men idag utgör
företagens egen information en väldigt viktig del i bilden av dem själva. Det är just därför
som det är så viktigt att deras information är korrekt och någorlunda objektiv. Eftersom deras
egen information fortfarande utgör en så stor del av företagets allmänna bild, kan man dra
slutsatsen att företag generellt uppfyller villkoret om relevans och objektivitet relativt väl.

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Vi har valt att göra vår undersökning i fastighetsbranschen under rådande högkonjunktur. Det
hade varit väldigt intressant att se en liknande undersökning när konjunkturen vänder. I dag
förklarar många fastighetsbolag att marknadsprisuppgången beror på den låga räntan. I en
neråtgående konjunktur kan man vänta sig att fastighetsbolagen antingen skriver ned sina
förvaltningsfastigheter eller åberopar att, på grund av den högre räntan så ser man lägre
vakanstal och högre hyresintäkter. Det vill säga att fastighetsbolagen använder ett motsatt
ränteläge, jämfört med dagens, för att motivera varför man inte genomför en eventuell
nödvändig nedskrivning.
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BILAGOR

Bilaga 1

Frågeformulär till fastighetsbolagen angående IAS 40
förvaltningsfastigheter

1. I och med IAS 40 ges två alternativ vad gäller redovisningsmetoder av
förvaltningsfastigheter. Den ena är anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar och den andra verkligt värde. Varför har Ni valt att
redovisa era förvaltningsfastigheter till verkligt värde?

2. Sker värderingen Ert fastighetsbestånd internt eller externt? Varför?

3. Vilka risker ser Ni med att uteslutande värdera internt respektive externt?

4. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
internt?

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
externt?

6. Anser Ni att alternativet, anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar, är
ett bra alternativ? Varför/Varför inte?

7. Vilka fördelar/nackdelar ser Ni med orealiserade värdeförändringar i
fastighetsbeståndet?

8. Anser Ni att de finansiella rapporterna är mer rättvisande/missvisande i och med
införandet av IAS 40? Har jämförbarheten mellan företagen i branschen
ökat/minskat?

9. Hur ofta uppdaterar Ni fastighetsbeståndets värde?

10. Är ni medlemmar i EPRA? Hur stor vikt har Ni lagt vid att EPRA har
rekommenderat alla sina medlemmar att redovisa till verkligt värde?

11. Finns det, i Er mening, ett bättre alternativ till dagens redovisningsregler med
verkligt värde och anskaffningsvärde? Hur skulle ett sådant alternativ se ut?

12. Har Ni några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella
rapporterna?

13. Får vi kontakta Er om vi har några ytterligare frågor som vi vill ställa?
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Bilaga 2

Frågeformulär till revisorer angående IAS 40 förvaltningsfastigheter

1. Sker värderingen av fastighetsbeståndet i fastighetsbolagen internt eller externt?
Varför tror Ni att dom har valt att värdera internt/externt?

2. Vilka risker ser Ni med att fastighetsbolagen uteslutande värderar internt
respektive externt?

3. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
internt?

4. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
externt?

5. Anser Ni att alternativet, anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar, är
ett bra alternativ? Varför/Varför inte?

6. Vilka fördelar/nackdelar ser Ni med orealiserade värdeförändringar i
fastighetsbeståndet?

7. Anser Ni att de finansiella rapporterna är mer rättvisande/missvisande i och med
införandet av IAS 40? Har jämförbarheten mellan företagen i branschen
ökat/minskat?

8. Hur ofta uppdaterar fastighetsbolagen fastighetsbeståndets värde? Anser Ni att
detta borde göras mer ofta/mer sällan? Varför?

9. Hur stor vikt tror Ni att fastighetsbolagen har lagt vid att EPRA
rekommenderade alla sina medlemmar att redovisa till verkligt värde redan vid
införandet av IAS 40?

10. Finns det, i Er mening, ett bättre alternativ till dagens redovisningsregler med
verkligt värde och anskaffningsvärde som värderingsmetod? Hur skulle ett
sådant alternativ vara utformat?

11. Har Ni några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella
rapporterna?

12. Får vi kontakta Er om vi har några ytterligare frågor som vi vill ställa?



IAS 40s fördelar respektive nackdelar Mostafavi och Svensson

39

Bilaga 3

Frågeformulär till fastighetsvärderare angående IAS 40
förvaltningsfastigheter

1. Vilka risker ser Ni med att de flesta fastighetsbolagen inte uteslutande värderar
sina fastighetsbestånd externt?

2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
internt?

3. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att värdera fastighetsbeståndet
externt?

4. Anser Ni att redovisningsmetoden, anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar, är ett bra alternativ? Varför/Varför inte?

5. Vilka fördelar/nackdelar ser Ni med orealiserade värdeförändringar i
fastighetsbeståndet?

6. Anser Ni att de finansiella rapporterna är mer rättvisande/missvisande i och med
införandet av IAS 40? Har jämförbarheten mellan företagen i branschen
ökat/minskat?

7. Hur ofta bör fastighetsbeståndets värde, enligt Er, uppdateras för att ge en
rättvis bild av fastighetsföretagen?

8. Inkluderar/Exkluderar Ni orealiserade värdeförändringar i fastighetsbestånden
vid analyser av fastighetsbolaget? Varför/Varför inte?

9. Finns det, i Er mening, ett bättre alternativ till dagens redovisningsregler med
verkligt värde och anskaffningsvärde? Hur skulle ett sådant alternativ se ut?

10. Har Ni några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella
rapporterna?

11. Får vi kontakta Er om vi har några ytterligare frågor som vi vill ställa?
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Bilaga 4

Frågeformulär till analytiker angående IAS 40 förvaltningsfastigheter

1. I och med IAS 40 ges två alternativ vad gäller redovisningsmetoder av
förvaltningsfastigheter. Den ena är anskaffningsvärde minus
komponentavskrivningar och den andra verkligt värde. Varför tror du att
fastighetsbolagen har valt att redovisa era förvaltningsfastigheter till verkligt
värde?

2. Varför tror du att man valt att redovisa till verkligt värde framför
anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar?

3. Tycker du att de finansiella rapporterna har blivit bättre eller sämre nu i och
med verkligt värde?

4. Har jämförbarheten mellan företagen i branschen blivit bättre nu?

5. Många fastighetsbolag externvärderar 20-30% av sina förvaltningsfastigheter,
vad tycker du om det?

6. Vad ser du för risker med att internvärdering?

7. Vilka fördelar/nackdelar ser du med IAS 40?

8. Har du några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella
rapporterna?

9. Anser ni att alternativet, anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar, är
ett bra alternativ? Varför/ Varför inte?
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Bilaga 5

Bolag Börsvärde
(Mkr)

Kurs/EK
(%)

Dir.avk.
(%)

P/E-tal Lista

Balder *) 975 9,8 - - O-listan
Brinova *) 1.652 - 2,5 18 O-listan
Capona *) 2.756 2,0 4,1 21 O-listan
Castellum 12.643 2,5 3,2 19 Attract40
Fabege *) 14.425 1,5 3,5 19 Attract40
FastPartner 1.558 2,0 2,2 - O-listan
Heba B 1.690 9,1 1,8 - O-listan
Hufvudstaden A 11.672 2,3 2,3 26 A-listan/övriga
Klövern 2.937 1,6 3,1 15 O-listan
Kungsleden 10.420 2,6 3,3 15 Attract40

*) Balder var tidigare ett IT-konsultföretag, Enlight AB, som i augusti 2005 bytte verksamhetsinriktning
*) Brinova med ursprung ur bl a PEAB börsnoterades 031120
*) Capona börsnoterades 990315
*) Fabege bildades av fastigheter från "gamla" Wihlborgs och Drott. Drott börsnoterades 980924
*) Klövern hette tidigare Adcore
*) Kungsleden börsnoterades 990414

Bolag Börsvärde
(Mkr)

Kurs/EK
(%)

Dir.avk.
(%)

P/E-tal Lista

LjungbergGruppen B 10.420 3,2 2,3 21 O-listan
Tornet 4.011 1,2 38,4 23 Nya marknaden
Wallenstam B 5.706 3,8 1,6 44 O-listan
Wihlborgs B 3.728 - 3,4 18 O-listan

*) Kungsleden börsnoterades 990414


