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ABSTRACT

Titel: Värdering av fastigheter i allmännyttiga bostadsföretag

Nivå: Breddmagister i fastighetsförmedling

Författare: Claes Göran Carlsson

Handledare: Tommy Gerdemark

Datum: 2008 - 03 - 17

Syfte: Enligt IAS 40 ska noterade bolag fastställa det verkliga
värdet för förvaltningsfastigheterna på balansdagen. De
allmännyttiga bostadsföretagen är inte noterade. Deras
ekonomiska rapporter styrs av delvis andra redovisnings-
och värderingsregler än de regler som gäller för de noterade
bolagen. Den grundläggande problemställningen är vilka
regler som gäller för de allmännyttiga bostadsföretagens
redovisning av fastigheters värden samt hur dessa värden
redovisas och beskrivs i företagens årsredovisningar.

Syftet med uppsatsen är
• att väcka uppmärksamhet avseende vissa frågor

relaterade till värdering av fastigheter i
allmännyttiga bostadsföretag

Metod: Problemställningen har resulterat i att jag har valt en
beskrivande och explorativ ansats där förutsättningarna för
generalisering är begränsade.  Undersökningens
uppläggning har inriktats mot djup i ställer för bredd. Den
har givits en så kallad intensiv inriktning. Kvalitativ metod
har tillämpats.

Data har insamlats genom dokumentundersökning och
genom individuell öppen intervju. Intervjuerna har haft
samtalsform med avsikt att vara ett komplement till
dokumentundersökningen. Dokumentundersökningen har
inneburit studium och registrering av information från
offentligt tryck, råd och anvisningar från normgivande
organ m.fl. och granskning av årsredovisningar.

Urval av undersökningsenheter och uppgiftslämnare i den
empiriska delen har genomförts utifrån principen – mest
lämpad för att belysa problemställningen.
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Resultat och
slutsats: Undersökningen har visat att viss oklarhet råder ifråga om

gällande normer för redovisning och värdering. Pågående
normgivningsprojekt inom Bokföringsnämnden avser att ge
ökad tydlighet. Från undersökningens empiriska del noteras
att de större bolagen genomför en systematisk och periodisk
värdering. Information från övriga mindre bolag visar inte
att lagens krav följs vad avser prövning av redovisade
värden mot verkliga värden.

Förslag till fortsatt
forskning: Brist på information hos de flesta bolag om prövning av

redovisade värden mot verkliga värden kan tyda på att det
döljs betydande nedskrivningsbehov inom flera bolag. Att
blottlägga dessa nedskrivningsbehov skulle i många fall
innebära nödvändiga kapitaltillskott för att undvika
obestånd. Inför detta väljer styrelse och revisorer att ligga
lågt i värderingsfrågan.

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan med fördel studeras av styrelse och revisorer
verksamma inom små och medelstora allmännyttiga
bostadsföretag.

Nyckelord: Allmännyttigt bostadsbolag, kommunalt bostadsbolag,
fastigheter, värdering, redovisning.
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ABSTRACT IN ENGLISH

Title: Valuation of real estate in public housing companies

Level: Thesis for Master of Real Estate Agency

Author: Claes Göran Carlsson

Supervisor: Tommy Gerdemark

Date: 2008 – 03 – 17

Aim: According to the IAS 40 listed companies shall establish the
true value of their administrative real estates on the balance
date. Public housing companies are not listed. Their
financial reports are partly governed by other accounting
and valuation regulations than those that apply to listed
companies. The fundamental question for this thesis is
which regulations that apply to the valuation of real estates
for public housing companies and how the valuation is
described and presented in the annual reports of the
companies.

The purpose of this thesis is
• to draw attention to certain issues related to the

valuation of properties in public housing companies.

Method: The fundamental question for this thesis has made me
choose a descriptive and explorative approach where the
conditions for generalization are limited. The investigation
is aimed in depth rather than mass. It has been given a so
called intensive direction. A qualitative method has been
used.

Data has been collected through documents review and by
individual open interviews. The interviews have been of a
conversational character with intent of being a compliment
to the documents review. The document review has been
based on public press, regulations from normative
authorities and annual reports.

The selection of objects and source of information in the
empirical part has been implemented on the basis of the
principal – most suitable for illustrating the fundamental
problem.
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Result and
Conclusions: The investigation has shown that there is a certain amount

of ambiguity concerning the norms of accounting and
valuation. A present project within the Swedish Accounting
Standards Board aims to obtain increased clarity.
In the study’s empirical part it shall be noted that larger
companies carry out a systematic and periodic valuation.
Information given by smaller company’s does not show that
the requirements in laws are fulfilled, concerning portrayed
values to true values.

Suggestions for
future research: Most company’s lack information concerning examination

of presented values compared to real values. This can
indicate that many companies could conceal significant
means of write downs. Exposure of these would in many
cases mean a necessary infusion of capital in order to avoid
insolvency. With this in mind, the board and accountants
choose to lie low when it comes to the question of
valuation.

Contribution
of the thesis: The board of directors as well as auditors within small and

medium size public housing companies can benefit from
studying this paper.

Key words: Public housing, municipal real estate company, real estate,
valuation, accounting.



6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING........................................................................................... 8

2. PROBLEMSTÄLLNING ........................................................................ 9
2.1 Bakgrund .....................................................................................................9
2.2 Definition av problem ...................................................................................9
2.3 Syfte...........................................................................................................10
2.4 Avgränsning...............................................................................................10

3. METOD................................................................................................ 11
3.1 Utveckling av problemställning ..................................................................11
3.2 Undersökningsuppläggning .......................................................................11
3.3 Kvalitativ metod..........................................................................................12
3.4 Insamling av data.......................................................................................12
3.5 Urval...........................................................................................................13
3.6 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet ...............................................13

4. OM ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG ................................... 15
4.1 Grundläggande principer ...........................................................................15
4.2 Godkännande som allmännytta .................................................................15
4.3 Kommunalt bostadsföretag........................................................................16
4.4 Vinstsyfte och självkostnadsprincip ...........................................................16
4.5 Bruksvärdeprincip ......................................................................................16
4.6 Allmännyttans framtid ................................................................................17

4.6.1 Affärsmässiga kommunala bostadsföretag................................................................... 17
4.6.2 Självkostnadsstyrda kommunala bostadsföretag.......................................................... 18

5. TEORI.................................................................................................. 19
5.1 Om god redovisningssed ...........................................................................19

5.1.1 Normgivande organ ...................................................................................................... 19
5.1.2 Värdering enligt norm ................................................................................................... 20
5.1.3 Värdering enligt rekommendation................................................................................. 22

5.2 Om fastighetsvärdering..............................................................................25
5.2.1 Grundläggande teori ..................................................................................................... 25
5.2.2 Ortsprismetod ............................................................................................................... 26
5.2.3 Nuvärdemetod .............................................................................................................. 27
5.2.4 Produktionskostnadsmetod .......................................................................................... 28
5.2.5 Hyresfastigheter ........................................................................................................... 29

6. EMPIRI ................................................................................................ 30
6.1 Övergripande om bolag och ägare ............................................................30

6.1.1 Allmännyttan i Linköping............................................................................................... 30
6.1.2 Allmännyttan i Norrköping............................................................................................. 30
6.1.3 Allmännyttan i Oskarshamn.......................................................................................... 31
6.1.4 Allmännyttan i Västervik ............................................................................................... 31
6.1.5 Allmännyttan i Åtvidaberg ............................................................................................. 32
6.1.6 Allmännyttan i Mjölby.................................................................................................... 32
6.1.7 Allmännyttan i Vadstena............................................................................................... 32

6.2 Information i årsredovisning.......................................................................32
6.2.1 Ägarens direktiv............................................................................................................ 33
6.2.2 Redovisat värde............................................................................................................ 34
6.2.3 Marknadsvärde............................................................................................................. 35
6.2.4 Taxerat och belånat värde............................................................................................ 36
6.2.5 Fastighetsmarknad ....................................................................................................... 37
6.2.6 Analys........................................................................................................................... 38



7

6.3 Information från ledande personer.............................................................39
6.3.1 Värderingens syfte........................................................................................................ 39
6.3.2 Värderingens effekter ................................................................................................... 40
6.3.3 Värderingsmetod .......................................................................................................... 41
6.3.4 Analys........................................................................................................................... 43

7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER ....................................................... 45
7.1 Fortsatt forskning .......................................................................................47

8. KÄLLFÖRTECKNING......................................................................... 48
8.1 Litteratur.....................................................................................................48
8.2 Samtal........................................................................................................49



8

1. INLEDNING

På den svenska fastighetsmarknaden verkar ett flertal aktörer. En av de större
aktörerna är de kommunägda bostadsföretagen. Dessa verkar främst på den del av
marknaden som avser hyreshus. De kommunala bostadsföretagen är så kallade
allmännyttiga bostadsföretag.

De allmännyttiga bostadsföretagen tillkom för ca 60 års sedan på 40 - talet i
samband med den stora satsningen på offentlig bostadsförsörjning för
barnfamiljer.

Förutsättningarna för godkännande som allmännyttigt bostadsföretag reglerades
ursprungligen i författningar om statliga bostadslån och bidrag till
bostadsproduktion. Prövning av om ett företag uppfyllde villkoren för ett
allmännyttigt bostadsföretag skedde hos länsbostadsnämnderna. Vid den tiden
förelåg inget krav på att ett allmännyttigt bostadsföretag skulle vara helägt av
kommunen. Det var tillräckligt att kommunen hade ett rättsligt bestämmande
inflytande över företaget. Ytterligare krav enligt de tidiga regelverken var att
företaget drevs utan vinstsyfte och att företaget stod under tillsyn av kommunen
samt att övriga styrelseledamöter utsågs av personer eller företag som stod
fristående i förhållande till byggnadsföretagareintressen.1

En väsentlig förändring genomfördes i mitten av 1970-talet, då det föreskrevs, att
som allmännyttigt bostadsföretag kunde endast godkännas bolag eller stiftelse
som arbetade utan vinstsyfte och i vilket kommunen tillsköt hela grundkapitalet
och utsåg samtliga styrelseledamöter. En helt kommunägd allmännytta
motiverades med den ställning kommunerna hade fått inom bostadspolitiken.

Under 1980-talet inleddes en privatiseringsvåg av de allmännyttiga
bostadsföretagen varvid staten ingrep med så kallad stopplagstiftning.

I början av 1990-talet genomfördes genomgripande förändringar av
finansieringssystemet i syfte att befria staten från bostadssubventionerna. Det
medförde att de förordningar som hade bestämt villkoren för att ett företag skulle
kunna förklaras för allmännyttigt upphävdes. Det var först genom den så kallade
Allbolagen från år 2003 som förutsättningarna för ett allmännyttigt bostadsföretag
på nytt definierades.

De allmännyttiga bostadsföretagen förvaltar för närvarande ca 835 000 bostäder
med omkring 1,4 miljoner hyresgäster - ett betydande fastighetskapital enligt
uppgift från de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation – SABO.

                                                
1 Prop 2001/02:58 sid 24
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2. PROBLEMSTÄLLNING

I detta avsnitt definieras problem och syfte till grund för uppsatsen. Det sker mot
bakgrund av funderingar och reflektioner om hur de allmännyttiga
bostadsföretagen redovisar värdet på sitt fastighetsbestånd

2.1 Bakgrund

För noterade bolag har EU antagit regler i syfte att harmonisera redovisningen. En
globaliserad marknad med spritt ägande ställer krav på jämförbara ekonomiska
rapporter. Enligt IAS 40 skall företag som redovisningsprincip välja antingen
verkligt värde eller anskaffningsvärde för förvaltningsfastigheterna. Alla företag
skall dock fastställa det verkliga värdet på fastigheterna antingen i värderingssyfte
(om företaget använder verkligt värde) eller i upplysningssyfte (om företaget
använder anskaffningsvärde). En fastighets verkliga värde ska återspegla
marknadsvärdet på balansdagen.

De allmännyttiga bostadsföretagen drivs främst såsom aktiebolag.
Aktiebolagslagen har särskilda regler för publika och privata bolag. De
allmännyttiga bostadsföretagen är privata aktiebolag där aktierna ägs av en enda
ägare.  Publika bolag har ofta en spridd ägarbild. Ett aktiebolag måste vara publikt
för att dess aktier ska kunna vara noterade på en officiell handelsplats.

De allmännyttiga bostadsföretagen är inte noterade. Det innebär att deras
ekonomiska rapporter styrs av delvis andra redovisnings- och värderingsregler än
de som gäller för noterade bolag.

2.2 Definition av problem

Mot denna bakgrund reses följande frågeställningar för de allmännyttiga
bostadsföretagen.

Vilka regler styr de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning av fastigheternas
värden?

Vilka metoder tillämpas för beräkning av fastigheters verkliga värden?

Vilken information lämnar de allmännyttiga bostadsföretagen i årsredovisning om
fastigheternas värden?

Finns det ytterligare information om beräkning av verkliga värden för
fastigheterna inom de allmännyttiga bostadsföretagens organisation?
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2.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att väcka uppmärksamhet avseende vissa frågor
relaterade till värdering av fastigheter i allmännyttiga bostadsföretag.

2.4 Avgränsning

För närvarande är landet indelat i 290 kommuner och i nästan samtliga finns ett
kommunägt allmännyttigt bostadsbolag. Den empiriska delen av studien har
avgränsats och inriktats mot ett antal kommunägda allmännyttiga bostadsföretag
inom några större, medelstora och mindre kommuner i nordöstra Småland och
Östergötland.

Till grund för urvalet av kommuner och granskade bostadsföretag ligger
författarens bedömning avseende möjligheten att erhålla för uppsatsen relevant
information.

Begreppen allmännyttiga bostadsföretag, allmännytta, kommunala bostadsföretag
och kommunägt bostadsföretag används i den fortsatta framställningen som
synonyma begrepp med undantag för de fall där särskilda definitioner ges.
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3. METOD

Detta avsnitt behandlar undersökningens uppläggning och genomförande.
Vägledning har hämtats från Jacobsens2 beskrivning av undersökningsprocessen
och dess olika faser. I det följande ges en översiktlig beskrivning av Jacobsens
metod. Vidare beskrivs de val och ställningstaganden som har gjorts i uppsatsen i
förhållande till de olika faserna i undersökningsprocessen.

3.1 Utveckling av problemställning

Enligt Jacobsen kan avsikten med undersökningar delas in i två huvudtyper. Den
vanligaste avsikten är att beskriva dagens situation och förstå dagliga problem.
Den andra avsikten kan vara att mäta verkning och effekter av olika åtgärder.
Dessa båda typer av problemställningar – beskrivande och förklarande/kausala -
kräver skilda uppläggningar av undersökningen.

Enligt Jacobsen bör problemställningen analyseras ur ytterligare dimensioner. En
sådan är att problemställningen kan vara mer eller mindre tydlig eller klar. Om
problemställningen har prägeln av en öppen fråga behövs en mera utforskande –
explorativ – typ av undersökning med avsikt att fördjupa kunskapen inom ämnet.
Vid en mera konkret och klar problemställning handlar undersökningen främst om
att sätta upp och testa hypoteser för att utforska räckvidd och omfång av ett
fenomen.

Under utveckling av problemställningen ingår enligt Jacobsen även att överväga
om det föreligger en önskan om generalisering eller om generalisering är mindre
viktig.

Mot bakgrund av att avsikten är att undersöka hur fastigheter värderas i
allmännyttiga bostadsföretag har en beskrivande och explorativ problemställning
utan generalisering bedömts lämplig.

3.2 Undersökningsuppläggning

Nästa steg inom ramen för val av metod är att bestämma en utformning av
undersökningen som bäst lämpar sig för problemställningen. Jacobsen har valt att
systematisera och klassificera undersökningsuppläggningar efter två dimensioner.
Den ena är om studien är extensiv och går på bredden eller om studien är intensiv
och går på djupet. Den andra dimensionen är om studien är beskrivande eller
förklarande.

Intensiv eller extensiv utformning kan vara ett val mellan generalisering och
relevans. Intensiv utformning har sin styrka i att få fram relevanta data. Problemet
är dock att studien blir specifik och förhåller sig endast till några få enheter där
möjligheten till generalisering blir obefintlig. Inom den intensiva uppläggningen
                                                
2 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund 2002
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beskriver Jacobsen två typer: fallstudier och små N-studier. Det avser studier
lämpade för att beskriva vad som är unikt för en speciell plats eller organisation
etc.

Inom den beskrivande ansatsen redovisas fyra typer av förhållanden: tvärsnitt-,
tidsserie-, kohort- och panelstudie. Den vanligast förekommande är tvärsnittstudie
där ett urval studeras vid en given tidpunkt.

Med hänvisning till problemställningen har det bedömts lämpligt att ge
undersökningen en intensiv utformning. Den beskrivande uppläggningen har
inriktats mot en tvärsnittstudie.

3.3 Kvalitativ metod

Enligt Jacobsen föreligger kvantitativ och kvalitativ ansats för insamling av data.
Skillnaden mellan metoderna ligger i öppenhet för nya inslag och överraskande
information under datainsamlingens gång. Kvantitativa ansatser är ofta föga
öppna för information som inte är känd i förväg medan kvalitativa ansatser är
öppnare.

En kvalitativ ansats bör väljas när en nyanserad beskrivning önskas av hur en
situation uppfattas. Det gäller vid en mera oklar problemställning. Explorering
kräver ofta öppenhet och flexibilitet, vilket den kvalitativa ansatsen ger.
Mot denna bakgrund är inriktningen kvalitativ metod för insamling av data i
undersökningen.

3.4 Insamling av data

Jacobsen behandlar fyra typer av metoder för insamling av data: individuell öppen
intervju, gruppintervju, dokumentundersökning och observation.

Insamlingsmetoden påverkar datas giltighet (validitet). Metoden påverkar datas
tillförlitlighet eftersom alla metoder är selektiva och viss information faller bort.
Metoden kan även påverka resultatet på speciellt sätt genom den så kallade
undersökningseffekten.

Dokumentundersökning och individuell öppen intervju är metoder som har
bedömts mest lämpade för denna undersökning med hänvisning till
problemställningen.

Enligt Jacobsens definition är dokumentundersökning ett studie av dokument –
texter och dylikt – utarbetade av andra än forskaren själv (sekundärdata). Vid
dessa studier bör särskild uppmärksamhet riktas mot sådana faktorer som
tillförlitligheten hos dokumenten samt att data är lämpade för problemställningen.

Dokumentundersökningen har här handlat om att söka och dokumentera
information i offentligt tryck från regering och riksdag, råd och anvisningar från
institutioner samt annan dokumentation med koppling till ämnesområdet.
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Undersökningen har i denna del även omfattat studium och dokumentation av
information från ett antal årsredovisningar.

Enligt Jacobsens definition är den öppna individuella intervjun ett samtal mellan
intervjuare och intervjuad där innehållet inte i någon större utsträckning är helt
bestämt i förväg. Den kan genomföras såsom besöksintervju eller telefonintervju.

Den öppna individuella intervjun har i denna undersökning varit ett komplement
till den empiriska delens dokumentundersökning. Avsikten med intervjun har varit
att om möjligt få fram ytterligare information utöver vad som framgår av bolagens
officiella information. Av tids- och kostnadsskäl har intervjuerna genomförts via
telefon. Vad gäller graden av strukturering har det varit en mera öppen intervju
som har haft karaktären av ett vanligt samtal dock med styrning från intervjuarens
sida till den aktuella problemställningen.

3.5 Urval

Urval i kvalitativa ansatser är oftast ändamålsstyrda enligt Jacobsen. Det innebär
att urvalet görs utifrån den princip som är mest lämpad för att belysa
problemställningen.

I den empiriska delen har urvalsprocessens inledande fas varit att bestämma
antalet enheter. Av den totala populationen på 290 kommuner omfattar urvalet sju
kommuner. I urvalet ingår representanter för stora, medelstora och mindre
kommuner inom en begränsad geografisk region. Bland olika kommuntyper torde
urvalet ha en viss bredd och spridning. Vad gäller tidsperspektivet har valet fallet
på dokumentation från det senast redovisade verksamhetsåret och vidtagna
åtgärder inom organisationen därefter.

Uppgiftslämnare kan enligt Jacobsen rätt och slätt väljas bland dem som ger oss
riklig och god information. Det kan vara personer med stora kunskaper om det
som intressant för undersökningen. Mot denna bakgrund har valet av
uppgiftslämnare fallit på ledande aktörer inom bolagens ekonomifunktion.

3.6 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet

I en undersöknings slutskede ingår att kritiskt granska om det går att lita på
resultatet. Enligt Jacobsen kan granskningen ske utifrån ett antal frågeställningar
såsom: Har vi fått fatt i vad vi ville ha (intern giltighet)? Kan vi överföra det vi
har funnit till andra sammanhang (extern giltighet)? Kan vi lita på de data som vi
har samlat in (tillförlitlighet)?

Den interna giltigheten handlar främst om i vilken utsträckning undersökningen
har nått de rätta källorna. Det handlar vidare om huruvida riktig information har
kommit från källorna och huruvida informationen har givits en riktig tolkning.

Även om någon särskild giltighetsprövning enligt Jacobsens modell inte har
genomförts görs bedömningen att den interna giltigheten är relativ hög mot
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bakgrund av dokumentundersökningens källor och kompetensen hos deltagande
personer i intervjuerna.

Den externa giltigheten handlar om i vilken grad rönen från undersökningen kan
generaliseras. Det noteras att avsikten med kvalitativa metoder i regel inte är att
generalisera från urvalet av enheter till en större grupp av enheter (populationen).
Den kvalitativa ansatsen har mera till syfte att kartlägga generella fenomen.
Jacobsen talar om två olika former av generalisering. Den ena formen går ut på att
generalisera från data i ett mindre urval av undersökningsenheter till en mer
teoretisk nivå. Den andra formen är att generalisera ett fenomens frekvens. Enligt
Jacobsen är kvalitativa metoders styrka generalisering till den teoretiska nivån –
att utveckla generella teorier utifrån vad man har hört, läst och observerat.

I den empiriska delen i föreliggande undersökning har noteras skillnader i
utveckling hos de undersökta organisationerna. Detta skulle kunna utgöra grund
för teorier om generella fenomen.

Tillförlitligheten hos undersökningens resultat bör även övervägas. Vid en
dokumentundersökning kan ett hot mot trovärdigheten vara att det har gjorts fel
vid nedteckning eller analys av data. Trovärdigheten kan även påverkas av att
undersökaren har effekt på det som undersöks. I samband med intervjuer kallas
detta för intervjuareffekt. Den som intervjuas påverkas av intervjuaren.

Enligt Jacobsen hänger tillförlitligheten ihop med undersökarens förmåga att göra
saker explicita. Därmed förbinds undersökningens trovärdighet när med
undersökarens tillförlitlighet, hans kompetens, erfarenhet, förmåga mm. Därtill
kommer att undersökningens öppenhet är av väsentligt betydelse. En öppenhet ger
möjlighet för läsarna att själv bedöma om de litar på de använda metoderna.
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4. OM ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Det har bedömts lämpligt att i ett särskilt avsnitt inleda undersökningen med en
översiktlig beskrivning av de grundläggande och unika principer som gäller för de
allmännyttiga bostadsföretagen. En vedertagen benämning för de allmännyttiga
bostadsföretagen är Allmännyttan. Detta begrepp kommer att nyttjas i delar av den
fortsatta framställningen.

4.1 Grundläggande principer

Till grund för de allmännyttiga bostadsföretagen och deras ekonomiska
verksamhet ligger främst följande regler;

Kommunallagens 2 kap. reglerar bland annat kommunernas befogenheter vad
gäller näringsverksamhet. Enligt § 7 får kommunerna driva näringsverksamhet,
om den drivs utan vinstsyfte.

Kommunallagens 8 kap. 3c § stadgar att kommunerna inte får ta ut högre avgifter
än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommunerna tillhandhåller
(självkostnadspricipen).

Jordabalken 12 kap. 55 § beskriver och reglerar de allmännyttiga
bostadsföretagens hyresnormerande roll.

Lagen om allmännyttiga bostadsföretag (Allbolagen) innehåller regler om
utdelning till ägaren. Lagen har även innehållit regler om förbud mot såväl
försäljning av aktier som fastigheter. Lagens kapitel 2 med bland annat
sistnämnda regler har upphävts från och med den 1 juli 2007.

4.2 Godkännande som allmännytta

Ett allmännyttigt bostadsföretag kan vara ett företag som drivs utan vinstsyfte och
som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter
upplåts med hyresrätt. Detta är krav för godkännande som allmännyttigt
bostadsbolag enligt den så kallade Allbolagen från år 2002.3 Frågor om
godkännande och återkallelse av godkännande handläggs av Länsstyrelsen och
Boverket.

Allbolagen möjliggör sålunda för andra än kommunerna att helt eller delvis vara
ägare av allmännyttiga bostadsföretag

                                                
3 SFS 2002:102 1 kap. § 1
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4.3 Kommunalt bostadsföretag

Med kommunalt bostadsföretag avses i lagen ett allmännyttigt bostadsföretag som
en kommun har ett bestämmande inflytande över. Med bestämmande inflytande
avses att kommunen genom innehav av aktier och andelar förfogar över mer än
hälften av rösterna i bolaget och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av
ledamöterna.

Endast ett kommunalt bostadsföretag kan vara hyresnormerande enligt
hyreslagens bruksvärderegler.

4.4 Vinstsyfte och självkostnadsprincip

Gränsen mellan det allmännyttiga bostadsföretaget och dess konkurrenter på
marknaden har i allbolagen definierats utifrån den kommunala principen att
näringsverksamhet får bedrivas endast utan vinstsyfte. Principen innebär att en
kommun inte får bedriva näringsverksamhet som har till huvudsakligt syfte att ge
kommunen ekonomisk vinst. Enligt motivuttalanden i propositionen till
allbolagen framgår dock att det inte föreligger något absolut vinstförbud.
Vinstsyftet får dock aldrig vara det primära ändamålet.

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all kommunal verksamhet som
skall drivas utan vinstsyfte. Principen har även förordats av kommittén som har
utrett förslaget till allbolag. Regeringen avviker i propositionen från kommitténs
förslag och hänvisar till uppfattningen såväl i doktrin som i tidigare utredningar
att kommunal fastighetsförvaltning inte omfattas av självkostnadsprincipen. Man
anser sig inte beredd att föreslå någon förändring beträffande principens
tillämpning. I stället införs regler om utdelningsbegränsning. Det anses ge samma
effekt som införande av självkostnadsprincip för de allmännyttiga
bostadsföretaget.4

4.5 Bruksvärdeprincip

De allmännyttiga bostadsföretagens hyror är norm även för övriga
fastighetsägares hyressättning. Det innebär, att det kommunägda bostadsbolagets
hyror generellt bildar tak för hyresnivåerna även för privata hyresvärdar på orten.

Hyrorna fastställs genom att man bestämmer ett bruksvärde, i huvudsak angivet
som kronor per kvadratmeter och år, för jämförbara objekt. Bruksvärdet ska
avspegla den allmänna uppfattningen om hur mycket en bostad är värd jämfört
med andra bostäder på orten. Värdet påverkas av framför allt bostadens läge,
standard och ingående service. 5

                                                
4 Proposition 2001/02:58 sid 19 f
5 Stångåstaden, årsredovisning 2006
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Syftet med att låta bruksvärdeprincipen styra hyresnivåerna är att värna om
hyresgästernas besittningsskydd. Hyresgästen ska inte kunna tvingas bort från sin
bostad genom oskäliga höjningar av hyran.

För att göra det ekonomiskt möjligt att producera bostäder för upplåtelse med
hyresrätt, när byggkostnaderna överstiger vad som medges för hyresnivå enligt
bruksvärdeprincipen, gäller särskilda regler. Enligt en lag från 2006 kan hyresvärd
och hyresgästorganisation kommer överens om en hyra som ska gälla under tio år
för en planerad eller nybyggd lägenhet. Först därefter måste hyresnivån
bestämmas enligt gällande bruksvärdesregler.

4.6 Allmännyttans framtid

En utredning om allmännyttans villkor tillsattes av den föregående regeringen år
2005. Utredningen har fått ändrade direktiv och förlängd tid till mars 2008 av den
nuvarande regeringen.

Uppdraget är att se över villkoren för de kommunala bostadsföretagen, men också
förutsättningarna för hyresmarknaden i dess helhet. Syftet är att föreslå ändringar,
som bedöms nödvändiga med hänsyn till EG-rätten, särskilt dess konkurrens- och
stadsstödsregler. Uppdraget innehåller även att visa hur bostadsföretag på orter
med höga vakanser kan ges stöd i enlighet med EG-rätten.

I botten ligger anmälningar till EU-kommissionen från Fastighetsägarna. De
hävdar att de kommunala bostadsföretagen inte drivs enligt marknadsmässiga
förutsättningar. Detta är enligt EG-rätten liktydigt med att kommunerna ger sina
bostadsföretag otillåtet stadsstöd. Vidare finns frågeställningen huruvida de
kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll i hyressättningssystemet
strider mot EG-rättens konkurrensregler.6

Utredningen har vid ett samrådsmöte den 1 november 2007 med representanter
för fastighetsägare och hyresgäster redovisat en del arbetsmaterial.

Två huvudsakliga alternativ har presenterats, dels Affärsmässiga kommunala
bostadsföretag, dels Självkostnadsstyrda kommunala bostadsföretag.

I båda alternativen har allmännyttans hyresnormerande roll helt slopats.

4.6.1 Affärsmässiga kommunala bostadsföretag

I detta alternativa förslag försvinner begreppet allmännytta och lagen om
allmännyttiga bostadsföretag ersätts av en lag om kommunala bostadsföretag.

Ett kommunalt bostadsföretag ska enligt detta förslag driva verksamheten på
affärsmässig grund. En nyhet är vidare att bolaget i sin verksamhet huvudsakligen

                                                
6 Sveriges Kommuner och Landsting, 2007-11-14, Pm Utredning om allmännyttans villkor
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förvaltar, uppför eller låter uppföra byggnader i vilka bostadslägenheter upplåts
med hyresrätt, äganderätt eller bostadsrätt .

Kommunen ska ha ett bestämmande inflytande direkt eller indirekt via
aktieägande som ger rätt att utse och avsätta mer än hälften av ledamöterna i
styrelsen för bolaget.7

4.6.2 Självkostnadsstyrda kommunala bostadsföretag

Även i detta alternativ utökas verksamhetsutrymmet till att omfatta produktion för
upplåtelse mot äganderätt och bostadsrätt.

Vidare bibehålls regeln att verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte. Det innebär
att ett kommunalt bostadsföretag ska bedriva bostadsuthyrning enligt en långsiktig
självkostnadsprincip. Övrig verksamhet ska dock bedrivas affärsmässigt.

I självkostnaden ska ingå en kostnad för allt eget kapital enligt dess balansräkning
motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år med ett
tillägg av en procentenhet.8

Vad avser värdeöverföringar från ett sådant bolag föreslås att aktiebolagslagens
regler för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning i 32 kap. ska gälla.

                                                
7 Utredningen om allmännyttan villkor – Författningsförslag A
8 Utredningen om allmännyttans villkor, Författningsförslag B
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5. TEORI

I teoriavsnittet beskrivs de regler och rekommendationer som vägleder ett
allmännyttigt bostadsföretag i frågor rörande bokföring och redovisning .

I avsnittet beskrivs även den teoretiska grund och de metoder som finns att tillgå
vid värdering för att finna ett marknadsvärde för fastigheter i synnerhet för
kommersiella hyresfastigheter.

5.1 Om god redovisningssed

God redovisningssed kan definieras som praxis hos en representativ kvalitativ
krets av redovisningsskyldiga. Det kvalitativa följer av att redovisningsenheten
anammar härledda principer för redovisning och följer fastställda normer och
regler inom redovisningsområdet. Det representativa följer av att ett visst antal
redovisningsskyldiga gör just på det viset.9

5.1.1 Normgivande organ

Det finns två centrala lagar som styr redovisningen, Bokföringslagen
(1999:1078;BFL) och Årsredovisningslagen (1995:1554;ÅRL). BFL har regler
om vilka som är bokföringsskyldiga och vad det innebär att fullfölja
bokföringsskyldigheten. ÅRL innehåller regler om upprättande och
offentliggörande av årsredovisning. Av den sistnämnda lagen framgår också hur
tillgångar ska värderas i samband med upprättande av årsredovisning.

BFL och ÅRL är så kallade ramlagar. De kompletteras av annan normgivning för
att skapa god redovisningssed. För den kompletterande normgivningen har
Bokföringsnämnden (BFN) det övergripande ansvaret.

I praktiken har normgivningen avseende årsredovisningar för noterade företag
skötts av Redovisningsrådet (RR) som har anpassat internationella
rekommendationer till svenska förhållanden. Därefter har BFN anpassat
rekommendationerna ytterligare och angivit vad som är god redovisningssed för
icke-noterade företag. Dessa företag har då delats in i små, medelstora och stora
företag. Det finns sedan normgivning för respektive storlek.

Normgivningen ställer med andra ord olika krav beroende på hur stort ett företag
är. Små företag har dock alltid rätt att tillämpa regler som egentligen är skrivna
för medelstora och/eller stora företag enligt BFNs allmänna råd.10

Från och med den 1 januari 2005 ska noterade koncerner följa internationella
redovisningsregler. Det har inneburit att RR har slutat med att anpassa de
internationella reglerna. För det enskilda moderföretaget i en noterad koncern har
                                                
9 Jönsson Sten, 1985, Eliten och normerna. Drivkrafter i utveckling av redovisningspraxis, Doxa
10 BFNAR 2000:2 och 2006:10 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av
Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden
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istället en ny rekommendation givits ut från RR som anger att noterade företag
ska följa internationella redovisningsregler med ett par undantag av främst
skatteskäl.

Den 1 januari 2007 har en del ändringar i ÅRL trätt i kraft.11 Detta, samt det
faktum att RR inte längre anpassar de internationella reglerna, har medfört att
BFN har ändrat inriktning på sin normgivning. BFN har delat in företagen i fyra
kategorier.

Något förenklat finns i kategori ett (K1) enskilda firmor och handelsbolag med
fysiska ägare, kategori två (K2) består av de mindre företagen, kategori tre (K3)
består av de större företagen och i kategori fyra (K4) återfinns de noterade
företagen.

Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:
a) medeltalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 mkr

BFN arbetar för närvarande med K2 och K3 reglerna. K3 reglerna för större
företag är ännu inte fastställda men kommer att ha sitt ursprung i både RR1 –
RR29 och BFNs nuvarande normgivning. En betydande förenkling planeras och
upplysningskraven ska bli färre.12

I dag gäller i huvudsak samma redovisningsregler för mindre, medelstora och
större företag som för noterade företag.

Ett aktiebolag och en ekonomisk förening är alltid bokföringsskyldiga enligt BFL
och alltid skyldiga att upprätta årsredovisning enligt ÅRL. Det gäller även för en
stiftelse under förutsättning av att stiftelsen har tillgångar vars värde överstiger tio
prisbasbelopp, eller stiftelsen bedriver näringsverksamhet, eller stiftelsen är bildad
av eller tillsammans med en kommun.

5.1.2 Värdering enligt norm

Under denna rubrik beskrivs vad som gäller för närvarande vad avser tillämpning
av RRs rekommendationer och BFNs anpassningsnormgivning.13

I ÅRL anges hur anläggnings- respektive omsättningstillgångar skall värderas. För
anläggningstillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod (t.ex byggnader)
gäller att de ska tas upp till anskaffningsvärde minskat med en systematisk
avskrivning. Har tillgången på balansdagen ett lägre värde än anskaffningsvärdet
minskat med gjorda avskrivningar skall nedskrivning ske till det lägre värdet, om
                                                
11 SFS 2006:871 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
12 www.bokforingsnamnden.se – Information om BFNs pågående normgivningsarbete - Kprojektet
13 BFN Dnr 37/06 Svar på frågor angående kommunala bostadsföretag
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det kan antas att värdenedgången är bestående.14 Hur detta lägre värde skall
beräknas framgår inte av lagen. Företagen måste vända sig till den kompletterande
normgivningen för att söka svar på frågan. Motsvarande gäller för uppskrivning
av tillgångar.

RR har givit ut rekommendationerna RR 12 Materiella anläggningstillgångar och
RR 17 Nedskrivningar. Av dessa rekommendationer har BFN anpassat RR 12 för
icke-noterade företag och givit ut det allmänna rådet BFNAR 2001:3 Redovisning
av materiella anläggstillgångar, med en tillhörande vägledning.

Vid en jämförelse mellan RR 12 och BFNAR 2001:3 konstateras att avseende
byggnader är de väsentliga skillnaderna en något liberalare syn på uppskrivning
och mindre omfattande tilläggsupplysningar för de företag som tillämpar BFNAR
2001:3.

Avseende nedskrivningar har BFN inte anpassat RR 17. Det innebär däremot inte
att alla företag per automatik måste tillämpa RR 17. Företag som inte är tvingade
att använda RRs regelverk kan välja mellan att använda RRs regelverk, hämta
vägledning från RRs regelverk eller följa de allmänna principer som lagen ger
uttryck för.15

Inom BFN påbörjades ett arbete med att anpassa RR 17 för icke-noterade företag.
Arbetet avbröts dock av olika skäl. Dels var idéerna väldigt omdiskuterade och
dels beslutade sig BFN för att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete.

I BFNs förslag16 till anpassning fanns det ett nytt begrepp som benämndes
brukarvärde. Vid brukarvärde var tanken att företagen vid beräkning av värdet på
tillgången kunde använda sig av en modell där diskonteringsfaktorn motsvarades
av räntesatsen på företagets räntebärande skulder. Som jämförelse gäller att enligt
RR 17 skall ett nyttjandevärde beräknas där diskonteringsfaktorn fastställs till en
ränta som motsvarar den marknadsränta en investerare skulle kräva av
investeringen.

Räntan enligt brukarvärdemetoden är betydligt lägre än den marknadsränta en
investerare skulle kräva av framtida kassaflöden. Det innebär att brukarvärdet blir
högre än nyttjandevärdet, vilket i sin tur leder till att företagen får mindre
nedskrivningsbehov om de tillämpar metoden med brukarvärde.

En anledning till att BFN övervägde att införa ett så kallat brukarvärde var
sannolikt att allmännyttiga bostadsföretag inte skulle behöva göra nedskrivningar
och hamna i problem med reglerna om likvidation. Reglerna var dock inte skrivna
separat för de allmännyttiga bostadsföretagen utan tänkta att gälla för samtliga
icke-noterade företag

Sammanfattningsvis konstateras att företag som väljer att eller måste tillämpa RRs
rekommendationer finns riktlinjer för hur det lägre värde som föreskrivs i 4 kap. 5
§ ÅRL skall beräknas. I rekommendationen talas även om hur
                                                
14 ÅRL 4 kap. 3 – 5 §§
15 BFNAR 2000:2
16 BFN Dnr 37/06 Svar på frågor angående kommunala bostadsföretag
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diskonteringsfaktorn skall bedömas. Företag som inte väljer att tillämpa RRs
rekommendation kan inte räkna ut det lägrevärdet enligt 4 kap. 5 § ÅRL  hur som
helst. BFN kan dock inte säga exakt vilka typer av beräkningar som skulle kunna
accepteras inom ramen för god redovisningssed. Den brukarvärdemetod som
nämns ovan har aldrig varit fastställd som god redovisningssed.17

Vad gäller den framtida utvecklingen gäller i huvudsak följande.

BFN arbetar parallellt med de nya reglerna K2 för mindre företag och K3 för
större icke noterade bolag.

K2 förslaget - som har varit ute på remiss - innehåller förändrade regler för
avskrivning och nedskrivning. För byggnader innebär det i princip att
nedskrivning enbart skall ske om taxeringsvärdet har gått ned med mer än 20 %.
Dessutom skall det nya taxeringsvärdet multiplicerat med 1,33 understiga det
redovisade värdet. Förslaget har dock mött kritik från ett antal remissinstanser.

K3 förslaget – har varit föremål för principdiskussion i nämnden. Med ledning av
detta arbetar man med en inriktning där nedskrivningsreglerna är relativt lika de
som finns i IAS 36. Det är den internationella rekommendation som RR har
anpassat i sin rekommendation RR 17. Slutligt beslut är dock ännu inte taget.18

5.1.3 Värdering enligt rekommendation

De allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation – SABO – har i brist på
så kallat allmänt råd från BFN givit ut en rekommendation om värdering och
nedskrivning av fastigheter.19 Till grund för rekommendationen ligger ÅRLs
värderingsregler.

5.1.3.1 Inriktning och definitioner

Rekommendationen riktar sig i första hand till allmännyttiga bostadsföretag och
ger vägledning i ett antal frågor såsom;

• Hur definieras en beståndsdel (värderingsenhet) enligt ÅRL när det är
fråga om fastigheter som är anläggningstillgångar?

• När ska en prövning av det redovisade värdet göras?
• När ska det redovisade värdet justeras?
• Hur beräknas det värde som ska jämföras med det redovisade värdet?

Rekommendationen tillämpar i värderingsfrågor motsvarande begrepp och
definitioner som användes i RR 17.

                                                
17 BFN Dnr 37/06 Svar på frågor angående kommunala bostadsföretag
18 BFN Dnr 37/06 Svar på frågor angående kommunala bostadsföretag
19 SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter, reviderad 2005-01-27
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• Redovisat värde är det värde till vilket tillgången är upptagen i
balansräkningen

• Jämförelsevärde är det högsta av nyttovärdet och nettoförsäljningsvärdet
• Nyttovärde är det värde på vilket värderingsenheten kan ge skälig

förräntning på sikt vid fortsatt användning i företagets verksamhet.
Nyttovärdet beräknas genom en diskontering av värderingsenhetens
uppskattade framtida betalningsöverskott (driftnetton) vid användning i
företagets verksamhet. I driftnettot beaktas inte effekter av avskrivningar,
finansiella in- och utbetalningar, betalningar av inkomstskatt och framtida
investeringar. I nyttovärdet ingår även ett beräknat restvärde.

• Nettoförsäljningsvärde utgörs av det belopp till vilket fastigheten kan
överlåtas mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och
med ett intresse av transaktionen. Avdrag görs för försäljningskostnader.

Fastighet definieras som bebyggd registerfastighet.

5.1.3.2 Värderingsenhet

I ÅRL20 anges att ”de olika beståndsdelar som balansräkningens poster och i
förekommande fall delposter består av ska värderas var för sig”

SABO anser att en värderingsenhet kan bestå av en enskild fastighet eller en
grupp av fastigheter.21 Flera fastigheter kan utgöra en värderingsenhet om de
ligger inom ett begränsat geografiskt område och;

• Fastigheterna består av likartade byggnader, uppförda eller ombyggda vid
ungefär samma tidpunkt och är förenade med likvärdiga risker och
möjligheter eller

• Fastigheterna har ett betydande inbördes samband på så sätt att ingen
byggnad/fastighet i området kan tänkas förekomma utan en eller flera av
de andra.

Vid bedömning av vad som utgör ett begränsat geografiskt område kan
utgångspunkten vara ett kvarter eller ett till omfattningen liknande område.

5.1.3.3 Prövning av värde

Enligt rekommendationen ska en prövning av värdet göras när det finns anledning
att tro att jämförelsevärdet har sjunkit under redovisat värde på en
värderingsenhet. Om det vid en prövning bedöms att jämförelsevärdet understiger
det redovisade värdet – ska det redovisade värdet skrivas ned till detta lägre värde
– om det kan antas att värde nedgången är bestående.

SABO rekommendationen överensstämmer med förarbetena till ÅRL.22

                                                
20 ÅRL 2 kap 4 §
21 SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter, 2005-01-27, sid 3
22 Prop 1995/96:10 Del II sid. 201
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Har beslut fattats om försäljning av en värderingsenhet bör prövning av det
bokförda värdet göras mot nettoförsäljningsvärdet. Om en sådan prövning visar
att nettoförsäljningsvärdet understiger det redovisade värdet, ska det redovisade
värdet skrivas ned till detta lägre värde. Det redovisade värdet ska normalt skrivas
ned när beslut har tagits om rivning av en fastighet.

En nedskrivning ska redovisas över resultaträkningen.

5.1.3.4 Nyttovärde

Driftnetto och kalkylränta är centrala begrepp vid framtagande av nyttovärde.

Vid beräkning av driftnetto bör förväntade framtida in- och utbetalningar
användas. Inbetalningarna avser huvudsakligen hyror och i utbetalningarna ingår
drift och underhåll, fastighetsskatt och tomträttsavgäld samt till värderingsenheten
direkt knuten administration (exklusive central administration). I driftnettot skall
inte ingå avskrivningar samt betalningar som avser finansiella poster och
inkomstskatt. Eventuellt förekommande räntebidrag skall dock medräknas.23

Driftnettot beräknas i nominellt belopp, d.v.s. inklusive inflation. Till grund för
driftnettot kan även ligga reala belopp.

Framtida driftnetton ska uppskattas med utgångspunkt från tillgången i befintligt
skick d.v.s driftnettot ska inte omfatta betalningar hänförliga till framtida
investeringar.

Framtida risker bör beaktas i driftnettot såsom nuvarande och uppskattade
framtida hyresbortfall, inklusive hyresrabatter m.m.

Till grund för bedömningar av in- och utbetalningar bör ligga senaste upprättade
finansiella/ekonomiska prognoser. Bedömningar baserade på dessa prognoser bör
omfatta en kalkylperiod om minst fem år. Restvärdet baseras på driftnettot året
efter det sista året i kalkylperioden.

De årliga driftnettona under kalkylperioden och det driftnetto som erhålls vid
beräkning av restvärdet diskonteras till en nominell kalkylränta. Kalkylräntan bör
baseras på aktuell räntenivå på lån med långa räntebindningstider. Den nominella
ränta som gäller på andrahandsmarknaden för femåriga statsobligationer kan vara
ett riktmärke.

Vid beräkning av restvärdet används realränta. Realräntan är lika med den
nominella kalkylräntan minus förväntad inflation.

                                                
23 SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter, 2005-01-27, sid. 4
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5.2 Om fastighetsvärdering

Nu har vi lämnat det redovisningsmässiga perspektivet och den goda
redovisningsseden.

I detta avsnitt inriktar vi fokus mot delar av reglerna för den goda värderarseden.
Den teoretiska grunden och de metoder som har utvecklats ur teorin för att finna
aktuella marknadsvärden och även avkastningsvärden för hyresfastigheter.

5.2.1 Grundläggande teori

Teorin kring värdering av fastigheter brukar indelas i tre grundläggande
kunskapsområden såsom; värdeteori, värderingsteori och värderingsmetod.

Det första området - värdeteori – försöker förklara varför värden uppstår.
Begreppen nytta, behov och begränsad omfattning är värdeteorins kärna. I
värdeteorin får fastigheter ett värde genom att ge individer och företag framtida
nyttor. Nyttorna fyller ett behov hos individen och ett värde uppkommer i
människors medvetande då tillgången på det efterfrågade endast finns i begränsad
omfattning.24

Det brukar beskrivas enligt formeln;

Värde = f(a+b+c+d+……+n)

Värdet ses som en funktion av alla de faktorer som har en del i processen där
värden uppstår.

Det andra området - värderingsteori – hjälper till att konkretisera värdeteorin
något filosofiska resonemang. Olika typer av beslutsituationer ger olika
värderingssituationer. Man brukar tala om överlåtelsesituation och
innehavaresituation. I överlåtelsesituationen handlar det om den summa pengar
fastigheten kan betinga genom försäljning på den öppna fastighetsmarknaden. I
innehavaresituationen är man intresserad av framtida nyttor i form av intäkter.

Till de två värderingssituationerna kan två värdebegrepp knytas; marknadsvärde
och avkastningsvärde.

Marknadsvärdet är kopplat till en tänkt överlåtelsesituation och uttrycker
fastighetens bytesvärde. Det definieras som – det mest sannolika priset vid
försäljning av en fastighet under normala förhållanden på den allmänna
fastighetsmarknaden.

Det andra värdebegreppet, avkastningsvärdet är kopplat till innehavaresituationen.
Det definieras som – nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott. Begreppet
individuellt avkastningsvärde brukar också användas. Med detta menas att
avkastningsvärdet knyts till en specifik innehavares förutsättningar. De
                                                
24 Eriksson, (1998) Fastighetsvärdering, Härnösand, Fastighetsanalys AB



26

individuella avkastningsvärdena utgör drivkraften på fastighetsmarknaden. Säljare
och köpare med olika avkastningsvärden för en enskild fastighet möts på
marknaden.

Det tredje området är värderingsmetoder. När avsikten med värderingen är
fastställd så kan valet av värderingsmetod börja. Värderingsmetoderna är de
verktyg som värderaren använder för att strukturera information och tekniskt
utföra de beräkningar som leder fram till en värdebedömning.25

Vid fastighetsvärdering används tre huvudmetoder; ortsprismetoden,
nuvärdemetoden och produktionskostnadsmetoden.

5.2.2 Ortsprismetod

Ortsprismetoden baseras på uppgifter om priser som har betalats för liknande
fastigheter (jämförelseobjekt) inom ett visst område (orten). När prisinformation
hämtas från marknaden jämförs priser som har betalats för liknande fastigheter
inom orten. En hyresfastighet är dock sällan den andra lik. För att göra de enskilda
priserna jämförbara, måste dessa räknas om till ett jämförbart mått – normeras.
Omräkning - normering – kan ske på olika sätt enligt följande nyckeltal;26

Bruttokapitaliseringsfaktorn (BKF) – BKF beräknas för att göra priser jämförbara
genom att köpeskillingarna normeras till utgående bruttoårshyror för
jämförelseobjekten. På detta sätt erhålls fastighetspriser per hyreskrona. Formeln
för att beräkna BKF är; köpeskilling dividerad med bruttohyra. Observera att
nyckeltalet inte tar hänsyn till om fastigheten har höga eller låga driftkostnader
samt hyrans utveckling i relation till hyresindex för jämförelseobjekten.

Nettokapitaliseringsprocenten (NKP) – NKP innebär att köpeskillingarna görs
jämförbara med hjälp av driftnettot. Formeln för att beräkna NKP är; driftnettot
dvs. hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader (inkl fastighetsskatt)
dividerat med köpeskillingen. Kvoten som erhålles kallas vid bedömning av
lönsamhet för direktavkastning på totalt kapital och används ofta vid
investeringsbedömningar.

Köpeskillingskoefficienten (K/T) – K/T gör köpeskillingarna jämförbara i relation
till taxeringsvärdet. Beräkningen görs genom att dividera köpeskillingen med
taxeringsvärdet. Faktorn visar priset per taxeringskrona. Metoden kan främst
användas för allmängiltiga fastigheter. I övrigt bör metoden användas med
försiktighet. Taxeringsvärdet kan vara mer eller mindre inaktuellt beroende på
ändrade förutsättningar.

Areametoden (P/A) – P/A gör köpeskillingarna jämförbara i förhållande till
kvadratmeter bruksarea. Beräkning görs genom att köpeskillingen divideras med
bruksarea. Metoden kan främst användas för bostadsfastigheter i jämförbar ålder.

                                                
25 Lantmäteriverket (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering
26 Lantmäteriverket (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering,
sid 121
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I en ideal situation föreligger priser från jämförelseobjekt med lika/identiska
förutsättningar som värderingsobjektet. I verkligheten föreligger skillnader mellan
objekten. Dessa skillnader måste hanteras. En väsentlig uppgift vid tillämpning av
ortsprismetoden är att hantera egenskapsskillnader mellan värderingsobjekt och
jämförelseobjekt samt att beakta tidsfaktorns betydelse.

Värderingens kvalitet är beroende av relevant jämförelsematerial. Eftersom en
fastighet är unik och omsättningen är låg föreligger ofta problem med relevanta
marknadsdata.27

5.2.3 Nuvärdemetod

Enligt denna metod beräknas värdet på fastigheten med ledning av fastighetens
förväntade avkastningar, som nuvärdesberäknas till värdetidpunkten.
Nuvärdemetoden delas in i två beräkningsmodeller kassaflödesmetoden och
intäkts/kostnadsmetoden.

Kassaflödesmetoden – Metoden räknar med löpanden betalningsströmmar (in- och
utbetalningar) över en kalkylperiod. För varje år under kalkylperioden görs en
prognos över in- och utbetalningar. Det årliga nettot av dessa betalningar
diskonteras till värdetidpunkten tillsammans med det beräknade restvärdet för
fastigheten. En kassaflödesanalys kan göras på totalt kapital eller på eget kapital.
I det fall analysen avser totalt kapital beaktas inte effekten av betalningar för lån i
kalkylen.28

Kalkylräntan uttrycker det förräntningskrav som ställs på investeringen. I det fall
avkastningsvärdet söks är det företagets förräntningskrav som ska anges som
kalkylränta. I det fall marknadsvärdet söks skall kalkylräntan hämtas från
marknaden och kan definieras genom t.ex. studier av ortspriser.

Restvärdet är ett approximativt värde av de förväntade avkastningarna efter
kalkylperiodens slut. Restvärdet kan bedömas och beräknas med stöd av
bruttokapitaliseringsfaktorn (BKF) eller nettokapitaliseringsprocenten (NKP).

Intäkts/kostnadsmetoden (I/K-metoden) innebär en förenklad beräkning fokuserad
på driftnettot för 1 år. Här brukar två metoder användas; en räntabilitetsmodell
och en diskonteringsmodell.

Räntabilitetsmodellen är en snabb och enkel beräkningsmodell. Modellen innebär
att ett normaliserat driftsnetto för år ett diskonteras för evig tid. Modellen tar
ingen hänsyn till restvärden. För att detta inte skall leda till en överskattning av
nuvärdet måste driftnettot reduceras med avskrivning som kopplas till fastighetens
byggnadsdel. I praktiken görs dock en förenkling där avskrivningsbeloppet vägs
in i kalkylräntan.

                                                
27 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, Fastighetsnytt Förslags AB
28 Lantmäteriverket (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering
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Räntabilitetsmodellen används ofta för överslagsberäkningar av fastighetsvärden.
Modellen får anses vara en real kalkyl där man bortser från inflationen.
Kalkylräntan kan sägas vara uppbyggd av realränta + riskkompensation.
Kalkylräntan har i detta fall närmast karaktären av ett direktavkastningskrav på
totalt kapital, som är ett vanligt mått vid resultatbedömning. Det kan jämföras
med ortsprisbedömningar och normering med driftnettot där kvoten benämnes för
nettokapitaliseringsprocent.29

Diskonteringsmodellen innebär att driftsnettot nuvärdeberäknas för en begränsad
tidsperiod från 5 till 10 år. Vidare nuvärdeberäknas restvärdet vid kalkylperiodens
slut.

Diskonteringsmodellen och kassaflödesmetoden är lika till sin uppbyggnad med
en tidsbegränsad kalkylperiod och ett restvärde vid kalkylperiodens slut. En
betydande skillnad mellan metoderna är, att kassaflödesmetoden har löpande
uppskattade in- och utbetalningar under kalkylperioden, medan
diskonteringsmodellen har samma storlek på driftsnettot under perioden d.v.s ett
standardiserat eller normaliserat driftsnetto för perioden.

Kassaflödesmetoden och räntabilitetsmodellen är de mest tillämpade modellerna
bland värderare. Båda metoderna kan användas vid såväl marknadsvärde- som
avkastningsvärdebedömningar. Det gäller dock att anpassa parametrarna i
modellen till de olika värderingssituationerna.

5.2.4 Produktionskostnadsmetod

Produktionskostnaden är inte något uttryck för ett värde. En fastighets värde kan
både överstiga och understiga kostnaderna för dess anskaffning eller produktion.
Det gäller både marknadsvärden och anskaffningsvärden.30 För nyligen byggda
hyresfastigheter kan metoden vara lämplig för att göra en rimlighetsbedömning av
resultatet från andra värderingsmetoder.

Produktionskostnaden är dock av intresse vid värdering genom att den indirekt
påverkar prisbildningen och genom att den har avgörande betydelse för
kapitalkostnaden vid innehav.

En beräkning av produktionskostnaden består av; framräkning av ett tekniskt
nuvärde genom en bedömning av återanskaffningskostnaden för motsvarande
byggnad och en reducering av det framräknade värdet med värdeminskning. Till
det tekniska nuvärdet läggs därefter markvärdet för att erhålla den totala
produktionskostnaden. Markvärdet tas fram genom tillämpning av
ortsprismetoden.

För bedömning av värdeminskningen föreligger alternativa nedskrivningsmetoder
såsom - rak/linjär nedskrivning, degressiv/avtagande nedskrivning och progressiv/

                                                
29 Lantmäteriverket (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering
30 Lantmäteriet (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering
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tilltagande avskrivning. Svårighet med marknadsvärdebedömningar enligt denna
metod är främst kopplad till nedskrivningen.31

5.2.5 Hyresfastigheter

När det gäller avkastningsbärande fastigheter är hyran den viktigaste
värdepåverkande faktorn. Det gäller att undersöka totala hyresintäkter,
kontraktens löptider, vakansgrader och prognoser för den framtida
hyresutvecklingen. Vidare bör fastighetens drift- och underhållskostnader, aktuellt
underhållsbehov studeras. Den aktuella belåningen och eventuella räntebidrag bör
klarläggas. Planer med eventuella restriktioner för fastighetens användning bör
även undersökas.

Det är vanligt att man använder både ortspris- och nuvärdemetoden vid värdering
av hyreshusfastigheter.

Om det finns bra jämförelsematerial, är ortsprismetoden med tillämpning av
normering den metod som torde vara mest användbar för att finna ett sannolikt
marknadsvärde.32

Värderingens kvalité är främst beroende av; - i ortsprismaterialet, antalet
likvärdiga fastigheter och tidpunkten för värdet samt - i nuvärdematerialet,
säkerheten i uppgifterna rörande hyror, drift- och underhållskostnader.

                                                
31 Lantmäteriet (2005) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering
32 Eriksson (1998)Fastighetsvärdering, Härnösand, Fastighetsanalys AB
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6. EMPIRI

Detta avsnitt innehåller resultatet från undersökningen av hur allmännyttiga och
kommunägda bostadsföretag i verkligheten redovisar och beskriver värdet på sina
fastigheter. Bolagens redovisning av information om marknad och ägare har även
ansetts vara intressant och beskrivs. Här ingår även information från samtal med
ledande personer inom bolagen för att få uppgift om sådant som inte framgår av
de undersökta dokumenten.

6.1 Övergripande om bolag och ägare

Undersökningens urval omfattar allmännyttiga bolag i större, medelstora och
mindre kommuner. Det har bedömts lämpligt att inledningsvis göra en översiktlig
presentation av kommunerna och deras allmännyttiga bolag.

6.1.1 Allmännyttan i Linköping

Linköpings kommun har vid det senaste årsskiftet 138 580 invånare, vilket
innebär nummer fem i befolkningsstorlek av landets kommuner.

Kommunen ligger mitt i Östergötland och utgör tillsammans med Norrköping den
fjärde folkrikaste regionen i landet. Regionen marknadsför sig såsom den fjärde
storstadsregionen.

Det allmännyttiga bostadsföretaget i kommunen heter AB Stångåstaden. Bolaget
är ett helägt dotterbolag till Linköpings Stadshus, som ägs av Linköpings
kommun.

Bolagets lägenhetsbestånd omfattar ca 14 500 bostadslägenheter och ca 4 000
studentlägenheter. Den totala lägenhetsytan anges till 1 013 km2 för bostäder och
ca 104 km2 för studentlägenheterna. Därtill kommer ca 1 300 lokaler kopplade till
bostadslägenheterna och ca 60 lokaler kopplade till studentlägenheterna. Total
lokalyta för dessa är ca 78 km2 respektive ca 3 km2.

I Linköpings kommun svarar allmännyttan för ca 20 procent av det totala antalet
bostadslägenheter33.

6.1.2 Allmännyttan i Norrköping

Norrköpings kommun har vid det senaste årsskiftet 125 463 invånare, vilket
innebär nummer åtta i befolkningsstorlek av landets kommuner.

Även denna kommun ligger mitt i Östergötland ca 4 mil från Linköping och ingår
i den så kallade fjärde storstadsregionen.

                                                
33 Årsbok för Sveriges kommuner 2007
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Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen heter Hyresbostäder i Norrköping
AB. Bolaget ägs helt och direkt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag
i en koncern där döttrarna är vilande eller driver verksamhet i mindre omfattning.

Bolagets fastighetsbestånd omfattar ca 9 000 bostadslägenheter med en total
angiven lägenhetsyta på ca 658 km2 . Det tillkommer ca 575 lokaler med en total
lokalyta på cirka 67 km2 .

I Norrköpings kommun svarar allmännyttan för ca 16 procent av det totala antalet
bostäder34.

6.1.3 Allmännyttan i Oskarshamn

Antalet invånare i Oskarshamns kommun uppgår vid senaste årsskiftet till
26 244. Kommunen ligger på den småländska ostkusten i Kalmar län.

Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen heter Byggebo i Oskarshamn AB.
Bolaget ägs direkt och till 100 % av kommunen.

Fastighetsbeståndet i bolaget omfattar 2 559 lägenheter och 88 lokaler. Enligt
årsredovisningen uppgår lägenhetsytan till ca 168 km2. Lokalytan uppgår till ca
24 km2.

I Oskarshamn svarar allmännyttan för 25 procent av utbudet av bostäder35

6.1.4 Allmännyttan i Västervik

Västerviks kommun har vid det senaste årsskiftet 36 400 invånare. Kommunen
ligger i nordöstra Småland.

Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen heter Västerviks Bostads AB.
Bolaget ägs direkt och i sin helhet av kommunen.

Bolagets lägenhetsbestånd omfattar 2 871 lägenheter med en total bostadsarea på
ca 187  km2. Därtill kommer 206 lokaler med en total lokalarea  på ca 28 km2. I
årsredovisningen används begreppen bostadsarea och lokalarera utan närmare
definition. Uppgift om biarea saknas.

I kommunen innehar allmännyttan ca 15 procent av det totala antalet bostäder.36

                                                
34 Årsbok för Sveriges kommuner 2007
35 Årsbok för Sveriges kommuner 2007
36 Årsbok för Sveriges kommuner 2007
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6.1.5 Allmännyttan i Åtvidaberg

Åtvidaberg är befolkningsmässigt en mindre kommun i den sydöstra delen av
Östergötland. Den ligger mellan Linköping och Västervik. Kommunen har vid
senaste årsskifte 11 775 invånare.

Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen heter Åtvidabergs Bostads AB.
Bolagets ägs direkt och i sin helhet av kommunen.

Bolagets lägenhetsbestånd omfattar 590 bostäder. Därtill kommer 48 lokaler. Den
totala ytan för bostäder anges till ca 37 km2. Lokalytan är ca 10km2.

I kommunen svarar allmännyttan för 11 procent av det totala antalet bostäder.37

6.1.6 Allmännyttan i Mjölby

Kommunen ligger i Östergötland i förlängningen på den så kallade fjärde
storstadsregionen. Kommunen har vid senaste årsskiftet 25 348 invånare.

Allmännyttan i kommunen heter Bostadsbolaget i Mjölby AB. Kommunen äger
direkt samtliga aktier i bolaget.

Bolaget äger och förvaltar 2 546 bostadslägenheter och 287 lokaler. Den totala
lägenhetsytan för bostäder anges till ca 175 km2.

Allmännyttan svarar för 21 procent av totala utbudet av bostäder i kommunen.38

6.1.7 Allmännyttan i Vadstena

Denna kommun ligger i västra delarna av Östergötland med gräns mot bland annat
sjön Vättern. Det är befolkningsmässigt en mindre kommun 7 541 invånare vid
senaste årsskiftet.

Allmännyttan i kommunen heter Vadstena Fastighets AB och kommunen äger
direkt samtliga aktier i bolaget.

Det allmännyttiga bolaget äger 740 bostadslägenheter och ett antal lokaler.

Av det totala bostadsutbudet i kommunen svarar allmännyttan för ca 18 procent.

6.2 Information i årsredovisning

Årsredovisningen för ett aktiebolag ska innehålla en förvaltningsberättelse som
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av verksamhet, ställning och
                                                
37 Årsbok  Sveriges kommuner 2007
38 Årsbok  Sveriges kommuner 2007
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resultat. Upplysningar ska också lämnas om förhållande som är viktiga för
bedömningen av utvecklingen. Som komplement till information i
förvaltningsberättelsen återfinns i flera årsredovisningar även teman om särskilda
ämnen.

I följande avsnitt beskrivs hur de aktuella bolagen har valt att informera i ett antal
väsentliga frågeställningar med huvudsaklig inriktning på fastigheter och deras
värden. Avsnittet avslutas med en kort analys.

6.2.1 Ägarens direktiv

Förutom formella spelregler är ägarens riktlinjer och direktiv en väsentligt
förutsättning för bolagens agerande.

I Linköping har kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige –
givit särskilda riktlinjer för AB Stångåstaden genom så kallade ägardirektiv. Där
uttalar kommunfullmäktige att bolagen ska genomföra en marknadsvärdering av
bolagets egna fastighetsbestånd. Den grundläggande värderingen ska ske med
hjälp av extern konsult. Denna värdering ska hållas aktuell med internt arbete eller
med hjälp av extern konsult. Den aktuella värderingen ska ligga till grund för
beräkning av marknadsvärden (övervärden) i bokslut. Bolagen ska i not till
balansräkningen redovisa marknadsvärdet för de ägda fastigheterna samt
grunderna för hur detta har beräknats. I not till bokslutet ska vidare redovisas hur
stort justerat eget kapital bolaget skulle ha om marknadsvärdena var realiserade i
tillgångar.39

Stångåstaden beskriver inledningsvis i årsredovisningen ägarens direktiv och
riktlinjer. Där framgår vidare kommunens motiv för ägande av bolaget och
kommunens inriktningsmål för verksamheten. Målen är både ekonomiska och
icke-ekonomiska. De sistnämnda är uttryckta i verksamhetskrav och
åtgärdsplaner. Vidare framgår att bolaget årligen ser över sin affärsplan för att
ligga i linje med ägarens krav.40

I Norrköping har även kommunfullmäktige antagit ägardirektiv41 för bolaget
Hyresbostäder. I dessa direktiv finns inga riktlinjer för marknadsvärdering av
fastigheterna.

Hyresbostäder i Norrköping lämnar en jämförelsevis begränsad information. Av
förvaltningsberättelsen framgår att bolaget ägs av kommunen. I ett avsnitt om
ägardirektiv och måluppfyllelse uttalas att bolaget har uppnått de mål som har
satts upp kring verksamhet och inriktning. Ägarens direktiv för ekonomiska mål
är inriktade mot soliditet och avkastning.42

I Oskarshamn pågår en utveckling av samverkan mellan kommunen och bolaget
Byggebo. Ett särskilt dokument har framtagits som beskriver åtgärder i samverkan
                                                
39 Linköpings kommun, Särskilt ägardirektiv år 2007 för AB Stångåstaden med dotterbolag
40 Stångåstaden ÅR 2006 sid 6
41 Kommunfullmäktige 05-04-25 § 66 Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB
42 Hyresbostäder ÅR 2006 sid 18
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för att stärka ekonomi och tillväxt. I samverkan med och på ägarens uppdrag
omstruktureras bolaget.43

Bostadsbolaget i Västervik skriver att kommunen äger bolaget och att kommunen
utser ombud att företräda kommunen vid bolagsstämman. I övrigt lämnas ingen
information om ägarens direktiv och ägarens uppdrag.44

Bostadsbolaget i Åtvidaberg beskriver uppdraget såsom att för kommunens bästa
tillgodose behov och efterfrågan på bostäder och lokaler. Kommunen beskrivs
som en samarbetspartner bland ett flertal andra.45

Allmännyttan i Mjölby skriver att ägarens direktiv är oförändrade sedan
bolagsstämman år 2004. I övrigt ges ingen beskrivning och kommentar till
direktiven.46

I förvaltningsberättelsen för Vadstena Fastighets AB finns ingen samlad
beskrivning av ägarens krav på bolaget och hur dessa krav har uppfyllts. Det
framgår dock att uppdrag har givits att samordna kommunens och bolagets
fastighetsförvaltning. Vidare har kommunen beslutat att tillskjuta ytterligare
aktiekapital i samband med en fastighetsförsäljning i bolaget i samband med HSB
etablering.47

6.2.2 Redovisat värde

Uppgifter om redovisat värde har sitt ursprung i bolagens balansräkning och noter
i anslutning till denna.

Stångåstaden skriver under redovisnings- och värderingsprinciper, att
årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Det innebär att fastigheter har värderats enligt
anskaffningsvärden om inget annat anges.

Vidare framgår att avskrivningar sker enligt plan och baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Tillämpade avskrivningstider
redovisas.

Under ett avsnitt om ”Nedskrivningar” uttalas följande; ”De redovisade värdena
för tillgångarna kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas
tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet väsentligt
understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras
framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens
bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För
                                                
43 Byggebo ÅR 2006
44 Västerviks Bostads AB, ÅR 2006 sid 5
45 Åtvidabergs Bostads AB ÅR 2006
46 Bostadsbolaget i Mjölby, År 2006 sid 14
47 Vadstena Fastighets AB, År 2006 sid 4
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en tillgång som inte oberoende av andra tillgångar genererar något kassaflöde,
beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången
tillhör. Denna bedömning har inte resulterat i någon nedskrivning under
räkenskapsåret.”48

Ur motsvarande redovisning för Hyresbostäder i Norrköping framgår följande;
”Bolagets fastigheter är upptagna till anskaffningsvärden med avdrag för linjära
avskrivningar enligt plan med nedanstående undantag. Per 1996-12-31 gjordes en
individuell anpassning så att fastigheter vars värde väsentligt och bestående
översteg bokfört värde skrevs upp. Uppskrivningsbeloppet användes för
nedskrivning av fastigheter vars värde varaktigt gått ned jämfört med bokfört
värde.”

Vidare skriver Hyresbostäder att nedskrivning av enskild fastighet har gjorts i de
fall där bolaget identifierat en värdenedgång och denna värdenedgång ansetts vara
bestående. Totalt ackumulerade nedskrivningar uppgår till ca 300 milj kr varav ca
220 milj kr har nedskrivits i årsredovisning för år 2006.

Enligt tilläggsupplysningar till balansräkningen framgår att det allmännyttiga
bolaget i Västervik redovisar ackumulerade nedskrivningar av fastigheters värden
på totalt ca 17 mnkr, varav en nedskrivning på 6 mnkr har genomförts i bokslut
för år 2006.49 Det noteras att bolaget inte lämnar någon information om de
bedömningar som har legat till grund för nedskrivningen.

Bolagen i övrigt skriver under redovisningsprinciper att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Det innebär att fastigheternas värde redovisas till anskaffningsvärde
med avskrivningar enligt plan. Någon upplysning lämnas inte av dessa bolag
huruvida fastigheternas verkliga värden har prövats i anslutning till årsbokslutet.

6.2.3 Marknadsvärde

I Stångåstadens årsredovisning ingår ett särskilt avsnitt om fastighetsvärdering.

Där framgår att marknadsvärdet för bolagets fastigheter har bedömts till 10,1
miljarder kr. Det bokförda värdet är 4,3 miljarder kr och det taxerade värdet
uppgår till 6,6 miljarder kr. Det framgår vidare att värdering av bolagets
fastighetsbestånd har genomförts vid ett flertal tillfällen sedan början av 1990 –
talet.

Övervärdet för fastigheterna anges vid utgången av år 2006 till ca 5,8 miljarder kr.
Av beskrivningen framgår att marknadsvärdet har fastställts utifrån ett individuellt
avkastningskrav för varje fastighet i intervallet 4,25 – 8,0 procent.
Avkastningskravet är beroende av den enskilda fastighetens läge, ålder, standard
och användningssätt.

                                                
48 Stångåstaden Årsredovisning 2006 sid. 61
49 Västerviks Bostads AB Årsredovisning 2006, sid. 19
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Hyresbostäder i Norrköping skriver inledningsvis – Vd har ordet – att man har
genomfört en fastighetsvärdering som har påvisat ett betydande övervärde, men
där vissa fastigheter också har visat ett nedskrivningsbehov. Efter en genomförd
nedskrivning anses bolagets fastighetsbestånd ha ett totalt övervärde motsvarande
ca 1 900 milj kr.

I den redovisningsmässiga delen av årsredovisningen under tilläggsupplysningar
till balansräkningen skriver hyresbostäder följande. Bolaget har internt beräknat
marknadsvärdet av koncernens fastigheter. Avkastningsberäkningen bygger på
diskonterade kassaflöden under kommande femårsperioden per fastighet och
därefter på en beräkning av evig direktavkastning. Diskonteringsfaktorn varierar
mellan 7 – 10 %. Beräkningen av kassaflöden baseras på en antagen inflation på 2
procent, normaliserade underhållskostnader och en långsiktig vakansgrad.50

För övriga studerade bolag lämnas ingen information i årsredovisningen om
beräknade och bedömda marknadsvärden för fastighetsbeståndet.

6.2.4 Taxerat och belånat värde

Ett studium av redovisade värden i bolagens balans- och resultaträkning samt
tilläggsupplysningar ger en viss indikation om ett bolags ekonomiska styrka. En
marknadsvärdering av fastigheterna är dock en förutsättning för att kunna göra en
mera rättvisande bedömning av bolagets ekonomiska situation

I nedanstående sammanställning visas framtagna nyckeltal för bolagen. De är
rubricerade belåning och taxering.51 Med belåning avses lånevolymen i relation
till fastigheternas52 redovisade värde i balansräkningen.  Det visar andel
lånefinansiering uttryckt i procent.

Värden under taxering står för det taxerade värdet i relation till det redovisade
mark- och byggnadsvärdet för fastigheterna. Det taxerade värdet beskrivs som
andel av det redovisade värdet uttryckt i procent.

En jämförelse ger följande resultat för de allmännyttiga bolagen i respektive
kommun.

Kommun/bolag Belåning % Taxering %

Linköping 69 167
Norrköping 113 94
Oskarshamn 94  42
Mjölby 75 111
Västervik 90 101
Åtvidaberg 102 84
Vadstena 85 122

                                                
50 Hyresbostäder ÅR 2006
51 Bolagens årsredovisningar för 2006
52 Med fastighet avses mark och byggnader
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Sammanställningen visar att de allmännyttiga bolagen i Linköping, Mjölby och
Vadstena har en relativt låg belåningsgrad. De har även relativt låga taxerade
värden jämfört med övriga redovisade värden. De ekonomiska förutsättningarna
ter sig mot denna bakgrund relativt gynnsamma för dessa bolag.

För de övriga bolagen ter sig situationen något annorlunda. Här redovisade tal ger
en antydan om att det ekonomiska läget inte är problemfritt. Läget förefaller till
och med ganska ansträngt för några. Ett studium av de marknadsmässiga
förutsättningarna med hyresintäkter och vakansgrad jämte fastigheternas status
med förestående underhållsbehov måste föregå en bedömning av situationens
allvar och åtgärdsbehov.

6.2.5 Fastighetsmarknad

Inom ramen för denna studie har det bedömts vara av intresse att även undersöka
hur bolagen beskriver förutsättningarna på den marknad där de verkar.

I Stångåstadens årsredovisning ingår en beskrivning av fastighetsmarknaden och
dess utveckling. Den inleds ur ett övergripande perspektiv på riksnivå. För
Linköpings del konstateras att det senaste året har inneburit låg omsättning på
marknaden.  Värdeutvecklingen har dock varit stark. Av beskrivning framgår även
de större transaktionerna vad avser köp och försäljning och inblandade aktörer.

Av Stångåstadens beskrivning framgår vidare att marknaden för
bostadshyresfastigheter kännetecknas av låga vakanstal och hög efterfrågan.
Vakansgraden är under 1 procent och avser i princip endast ett fåtal ytterområden.
Prisuppgången på bostadshyreshus har under en tioårsperiod legat på i genomsnitt
10 procent per år. Snittpriserna för de bästa lägena ligger för närvarande omkring
9 500 – 12 500 kronor per kvadratmeter. Det motsvarar en direktavkastning på
drygt 4 procent. För näst attraktivaste lägen är avkastningskraven 0,5 – 1,0
procent högre.

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har ännu inte skett i någon högre
grad i Linköping. Årligen har gjorts 2 – 3 ombildningar, vilket är en låg nivå i
jämförelse med andra orter med jämförbara förutsättningar.53

För allmännyttan i Norrköping beskrivs förutsättningarna på bostadsmarknaden
såsom fortsatt väldigt utmanande. Av en kortfattad marknadsbeskrivning framgår
att det finns ett stort antal lediga hyresrätter fördelat på flera bostadsföretag. Det
anses vara ett strukturellt problem kopplat till 60- och 70-talets stora
bostadsbyggande. Problemet anses svårt att åtgärda på kort sikt. Vakansgraden har
i genomsnitt legat på ca 6,5 procent under året.

Allmännyttan i Norrköping genomför för närvarande en flerårig åtgärdsplan för
att möta ett stort underhållsbehov, en vikande efterfrågan på hyreslägenheter, stor
egen dominans i vissa stadsdelar och ökande driftkostnader. Ett första steg har
varit att genomföra fastighetsförsäljningar för att skapa möjligheter till underhåll

                                                
53 Stångåstaden År 2006 sid 10 ff
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av kvarvarande fastighetsbestånd. Inriktningen är att frigjorda medel genom
försäljningarna ska användas för underhåll av kvarvarande bestånd. De ökade
underhållskostnaderna medför att betydande underskott redovisas i årets resultat.

Byggebo i Oskarshamn ger även en viss översiktlig beskrivning av marknaden
och dess utveckling. Av totala markanden är hälften villor och ca 16 procent
bostadsrätter. Den årliga av- och omflyttningen inom allmännyttan ligger på drygt
25 procent.

Bostadsbolaget i Mjölby ger en beskrivning av marknaden ur bolagets perspektiv
med avseende på bl.a. åtgärder för att betarbeta marknaden. Vakansgraden ligger
på ca 5 procent.

Även bolaget i Vadstena beskriver marknaden ur det egna bolagets perspektiv.
Beskrivningen inriktas mot vakansgrad och omflyttningar inom det egna
beståndet samt hyresförluster i anslutning därtill.

I beskrivningen för de allmännyttiga bolagen i Åtvidaberg och Västervik är
beskrivningen inriktad mot omflyttningsfrekvens och uthyrningsgrad inom det
egna beståndet.

6.2.6 Analys

Denna studie omfattar representanter för större, medelstora och mindre företag.

De allmännyttiga bolagen i Linköping och Norrköping har en nettoomsättning på
ca 900 mnkr resp. 600 mnkr. För bolagen i Mjölby, Oskarshamn och Västervik
ligger nettoomsättning mellan 130 – 170 mnkr medan bolagen i Vadstena och
Åtvidaberg omsätter ca 35 – 40 mnkr.54

Sammanfattningsvis kan konstateras att de större bolagen lämnar en mera utförlig
information än övriga. Stångåstaden är i en klass för sig och dess årsredovisning
får anses tillhöra gruppen ”goda exempel”. Stångåstadens årsredovisning är
mycket informativ.

För de mindre och medelstora bolagen finns en hel del övrigt att önska ur samtliga
studerade aspekter. Informationen är mycket begränsad och har utlämnats i flera
fall.

I bolagens årsredovisningar uttalas att man följer ÅRL och BFN.s allmänna råd.
Detta regelverk förutsätter en årlig prövning huruvida det föreligger ett bestående
lägre värde än redovisat värde för någon enhet inom fastighetsbeståndet. I de
studerade årsredovisningarna för de mindre och medelstora bolagen lämnas ingen
information om hur denna prövning har genomförts.

Bolagets styrelse är ansvarig för årsredovisningen. Det är förvånande att styrelsen
i årsredovisningen inte beskriver hur en bedömning av ett eventuellt
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39

nedskrivningsbehov av redovisade fastighetsvärden har genomförts. Av
beskrivningen i årsredovisningen bör även framgå på vilket sätt prövningen har
genomförts.

Det är lika förvånande att revisorerna inte har ställt krav på sådan beskrivning i
årsredovisningen.

6.3 Information från ledande personer

Frågeställningen vid samtal med personal inom bolagen har gällt huruvida det tas
fram några uppgifter om fastighetsbeståndets värde utöver det som framgår av
årsredovisningen. Av underrubrikerna i detta avsnitt framgår vilka frågor som
diskuterades vid intervjuerna. Vid ett positivt svar har följdfrågorna inriktats mot
avsikten med värderingen, vad den har använts till och hur den har genomförts.

I detta avsnitt beskrivs den information som har inhämtats. I något fall kan även
informationen härledas till dokumentundersökningen. I sådana fall framgår det
särskilt av texten. Avsnittet avslutas med en kort analys.

6.3.1 Värderingens syfte

Ur det redovisningsmässiga perspektivet får värderingens syfte anses vara att
undersöka om det föreligger något nedskrivningsbehov inför bokslut och
årsredovisning. Av vad som hittills har framgått av dokumentundersökningen
torde detta behov inte ha förelegat i någon större utsträckning med undantag för
hos de större bolagen.

Hos Hyresbostäder i Norrköping finns uppfattningen att en marknadsvärdering
årligen bör genomföras i anslutning till bokslut och upprättande av
årsredovisning. Det är främst bolagets ledning i kombination med krav från
revisorerna som ligger bakom en värdering av fastigheterna med hänvisning till
gällande regelverk för redovisning.55 Enligt Stångåstadens årsredovisning har
syftet med värderingen förutom prövning av nedskrivningsbehov varit att visa
bedömt marknadsvärde, värdeförändring och avkastning på beståndet.

Inför köp och försäljning av fastigheter torde samtliga bolag genomföra en
värdering i syfte att få en uppfattning om ett marknadspris även om det i övrigt
inte sker någon systematisk och periodisk värdering av beståndet.

Till grund för värdering kan även ligga finansiella aspekter. Detta under
förutsättning att allmännyttiga bolaget inte får ägarens/kommunens borgen vid sin
upplåning. Värderingen syftar här till tydliggöra långivarens begränsade risk
genom att lyfta fram latenta värden i beståndet.

                                                
55 Samtal med ekonomichef Susanne Diener
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Ytterligare ett skäl till värdering av fastighetsbeståndet skulle kunna vara ägarens
direktiv om försäljning av fastigheter i anslutning till ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt.

I Mjölby pågår en värdering av fastighetsbeståndet av finansiella skäl. Kommunen
har hittills åtagit sig borgensansvar för bolagets lån på kapitalmarknaden.
Kommunfullmäktige har nu beslutat att kommunens borgensteckning för bolagets
lån ska upphöra. Bolaget ska i fortsättningen låna på egna meriter och mot
säkerhet i form av pantbrev. För att möta dessa ändrade förutsättningar och för att
lyfta fram bolagets ekonomiska styrka har ledningen beslutat om en
marknadsvärdering av fastigheterna.56

I Vadstena har även nyligen genomförts en värdering av fastighetsbeståndet. Även
här är det revisorerna som haft önskemål om en värdering. Till bakgrunden hör att
bolaget för ett par år sedan sålde fastigheter till ett värde som låg betydligt lägre
än redovisat värde. Byggnationen av dessa fastigheter genomfördes omkring år
2000 till en produktionskostnad på ca 27 000 kr / m2.57

I Oskarshamn genomförs sedan en tid tillbaka årlig värdering av fastigheterna.
Motivet till detta sägs vara förväntningar om ökade krav på värdering som resultat
av Bokföringsnämndens normgivningsprojekt.58 Det reella motivet kan även vara
krav från bolagets finansiella partners / långivare och revisorer. Detta mot
bakgrund av bolagets finansiella situation med relativt hög skuldsättning. Bolaget
har på senare tid sålt en betydande del av fastighetsbeståndet.

I Åtvidaberg har nyligen genomförts en värdering av bostadsbolaget. Skälet till
värderingen anses vara att bolagets fastigheter står inför ett omfattande
underhållsbehov. Det ekonomiska läget i kommunen och bolaget är sådant, att
man överväger en försäljning av det allmännyttiga bolaget i syfte att minska
kommunens finansiella risk (ränterisk).59

I Västervik sker ingen systematisk genomgång och värdebedömning av beståndet
inför bokslut och årsredovisning.60

6.3.2 Värderingens effekter

I Linköping har kommunfullmäktige beslutat att bolaget i ökad utsträckning ska
lösa finansieringen utan kommunens medverkan. Bolaget har förberett detta
genom att i årsredovisningen beskriva fastigheternas bedömda marknadsvärden
samt totalavkastning och direktavkastning under verksamhetsåret. I
tilläggsupplysningar till balansräkningen framgår även att bolaget inte har behövt
göra några nedskrivningar av fastigheter i det bestånd som man äger.

                                                
56 Samtal med ekonomichef Jonas Haage
57 Samtal med chefen för drift och underhåll Sten Gustafsson
 58Samtal med ekonomichef Ann Chatrine Gunnarsson
59 Samtal med ekonomichef Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommun
60 Samtal med ekonomichef Agneta Henricsson
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Hos Hyresbostäder i Norrköping har värderingen inför bokslut år 2006 medfört
betydande nedskrivningar.61

Även i Mjölby förväntas fastighetsvärderingen ge bolaget ökad styrka inför
framtida överläggning med lånegivare. Latenta värden kommer att lyftas fram för
att ge bolaget fortsatt goda lånevillkor. Nedskrivning av värdet för bolagets
fastigheter har hittills inte genomförts. Det kan dock komma att aktualiseras på
grund av höga byggkostnader för nyproduktion i förening med medgiven
hyresnivå enligt bruksvärdeprincipen.

I Vadstena finns för närvarande inga krav på försäljning av allmännyttans
fastigheter. Värderingen ger heller ingen antydan om förestående behov av
nedskrivning. Värderingen pekar däremot på latenta övervärden.

Oskarhamn redovisar inte heller några genomförda nedskrivningar i det ägda
fastighetsbeståndet. Däremot arbetar bolaget tillsammans med kommunen efter en
plan för att stärka ekonomin. I åtgärdsplanen ingår att försälja fastigheter, att
minska skulderna, att minska antalet lediga lägenheter samt att minska antalet av-
och omflyttningar av bolagets hyresgäster.

Enligt planen ska bolaget minska skulderna med 150 mnkr av egen kraft och
kommunen bidrar genom utökning av bolagets egna kapital med 150 mnkr.
Bolaget har genomfört sin del av uppdraget genom försäljning av över 500
lägenheter med ett flertal lokaler under den senaste tvåårsperioden. Kommunen
har hittills verkställt tillskott på 75 mnkr och har nyligen beslutat att genomföra
återstående tillskott. För närvarande föreligger inga krav på ytterligare
försäljningar.62

I Åtvidaberg har det allmännyttiga bolaget utbjudits till anbudsgivningen genom
Corporate Finance inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.63

6.3.3 Värderingsmetod

Ett flertal av här redovisade allmännyttiga företag i Östergötland samarbetar med
Forum Fastighetsekonomi AB och dess lokalkontor i Norrköping. Företaget har
sitt huvudkontor i Stockholm.

Forum Fastighetsekonomi följer idag systematiskt fastighetsmarknaden inom
landet och utför marknadsanalyser. Genom företagets marknadsdatasystem FMI
sker regelbunden uppdatering av fastighetsmarknaden i 115 av landet kommuner.

FMI innehåller bland annat information om hyresnivåer i kommersiella fastigheter
såsom bostäder. Hyresnivåerna läggs ut på kartor med markering av så kallade A-,
B-, och C-läge. Där framgår även direktavkastningskrav och vakansuppgifter.

                                                
61 Hyresbostäder, Årsredovisning 2006, sid 30
62 Samtal med ekonomichef Ann Chatrine Gunnarsson
63 Samtal med Partner Robert Fonovich, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
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Samarbetet med Stångåstaden innebär en årlig genomgång och värdeberäkning av
fastighetsbeståndet, vilket framgår av årsredovisningen för Stångåstaden.
Allmännyttan i Vadstena har nyligen genomfört en värdering av samtliga
fastigheter och hos allmännyttan i Mjölby pågår motsvarande genomgång och
värdering. Samarbetet med Hyresbostäder i Norrköping innebär främst
framtagande av marknadsinformation och avkastningskrav för fastigheternas
värdeområden. Den egentliga beräkningen utförs av Hyresbostäder i egen matris.

I Stångåstadens årsredovisning finns en del information om hur värderingen har
genomförts. Där framgår att värdebedömningarna har skett på objektsnivå och
med stöd av så kallade ettåriga kassaflödesanalyser. Faktiska drift- och
underhållskostnader har justerats till en nivå som har bedömts markandsmässig, så
kallad normalisering. Aktuell hyresnivå i respektive fastighet har använts i
kalkylen med justering för kända förändringar. Varje fastighet har åsatts en
normal långsiktig uthyrningsgrad.

Vidare skrivs i Stångåstadens årsredovisning att tillvägagångssättet har varit något
översiktligt. Detta innebär att värdebedömningarna inrymmer en högre osäkerhet
än vad som är fallet vid mer konventionellt använda modeller. Graden av
osäkerhet avseende det individuellt bedömda marknadsvärdet sägs motsvara cirka
+/- 10 procent. Osäkerheten avseende marknadsvärdet för det samlade
fastighetsinnehavet anses emellertid vara lägre i och med att det kan antas att
avvikelserna i någon mån tar ut varandra.64

Till grund för värdeberäkningen ligger en inplacering av det allmännyttiga
bolagets fastigheter i värdeområden från A till D. Där centralt belägna och
attraktiva fastigheter placeras i A – läge.

Avkastningskravet på en fastighet blir en effekt av läget. Det innebär att en
fastighet med sämre läge medför en högre risk och sålunda får krav på högre
avkastning som i sin tur leder till lägre marknadsvärde. För allmännyttan i
Linköping har det genomsnittliga avkastningskravet legat på 5,5 procent, där
snittet för A-lägen har varit 5 procent och snittet för D – läge 7 procent.

Hos ett av de värderade bolagen har avkastningskravet legat på 5 – 5,5 procent i
centralt A-läge, 6 – 6,5 procent i mera decentralt B läge inom centralorten samt
7,5 – 8 procent i C läge av landsbygdskaraktär.

Vid värderingarna i Mjölby och Vadstena har tillämpats en mera konventionell
metod med nuvärdeberäkning av kassaflöden / driftnetton under en framtida
bedömd tioårsperiod och ett restvärde för det elfte året.

I Oskarshamn har man utvecklat ett eget program (Fastan) för värdering. Det har
tagits fram i samverkan med programleverantören till ekonomisystemet. Insatser
för bland annat drift och underhåll rapporteras i ekonomisystemet på så låg nivå
som möjligt, fastighetsnivå. Uppgifter per fastighet vad avser driftnetto, betalnetto
och resultat rapporteras över i värderingsprogrammet och utgör grund för
bedömning av fastighetens framtida kostnads- och intäktsutveckling. Vid

                                                
64 Stångåstaden År 2006 sid 36
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nuvärdeberäkning tillämpas en kalkylränta som motsvarar den genomsnittliga
räntesatsen för bolagets lån. I samråd med bolagets revisorer har man ansett det
vara en rimlig räntenivå. Bedömning av fastigheternas värde sker per
taxeringsenhet.65

I Åtvidaberg har även avdelningen Corporate Finance inom Öhrlings
Pricewaterhouse Coppers genomfört en värdering av fastighetsbeståndet.

Värderingen har grundats på det senaste årets redovisade intäkter och kostnader
och innevarande års budget för respektive fastighet. De årliga driftnettona har
normaliserats bland annat vad avser underhållskostnader. Avkastningsberäkning
har genomförts. Indikativa värden för respektive fastighet och för bolaget i sin
helhet har framtagits inför budgivningen.66

Hyresbostäder i Norrköping har utvecklat en kassaflödesmodell enligt vedertagen
modell. Värdering sker på fastighetsnivå med utgångspunkt från senaste kända
hyresintäkter och kostnader för konsumtionsavgifter. För kostnader i övrigt
tillämpas schabloniserade värden anpassade framför allt till fastigheternas ålder.

Värdebedömningen baseras på en 5 årig prognos i löpande priser med ett beräknat
restvärde. Tillämpade avkastningskrav och kalkylränta upphandlas årligen från ett
lokalt värderingsföretag.67

6.3.4 Analys

Information från ledande personer inom bolagen visar att en marknadsmässig
värdering av fastighetsbeståndet har genomförts i betydligt större utsträckning än
vad som framgår av bolagens årsredovisningar.

Samtliga bolag har med något undantag under senare tid genomfört en värdering
med stöd av utomstående expertis.

Det allmännyttiga bolaget Stångåstaden i Linköping har en flerårig erfarenhet från
värdering av sitt bestånd. För övriga bolag har värderingsfrågorna fått aktualitet
under de allra senaste åren.

De uttalade motiven till marknadsvärdering av fastighetsbeståndet varierar.

Allmännyttan i Linköping har en marknadsmässig ansats. Syftet med deras
värdering är att visa bedömt marknadsvärde, värdeförändring och avkastning på
beståndet samt fastställa eventuella behov av nedskrivning.

Ett av motiven är ökade krav från revisorernas sida i anslutning till bokslut och
årsredovisning. Gällande regler för redovisning anses ställa krav på en årlig
värdering av fastighetsbeståndet.

                                                
65 Samtal med ekonomichef AnnChatrine Gunnarsson
66 Robert Fonovich, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
67 Ekonomichef Susanne Diener, Hyresbostäder
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Kommunens borgensåtagande för bolagets lån anses i vissa fall inte ligga i linje
med EG:s konkurrens- och statsstödsregler. I anslutning till avveckling av
kommunens borgensåtaganden sker en marknadsmässig värdering av bolagets
fastigheter för att lyfta fram latenta värden. Därmed ökar bolagets förutsättningar
för fortsatt goda villkor för den externa finansieringen.

I Åtvidaberg är motivet till värderingen att hela det allmännyttiga bolagets ska
utbjudas till försäljning. Kommunen anser sig inte längre har förutsättningar för
att driva bolaget. Bakom agerandet ligger en tro att privata aktörer har bättre
förutsättningar att genomföra erforderliga insatser i fastighetsbeståndet.

En sammantagen effekt av värderingen är att bolagets styrelse och revisorer får
underlag för en bedömning av redovisade fastighetsvärden i enlighet med gällande
regelverk. Även om detta inte är det uttalade syftet bakom värderingen. Det har
dock noterats att resultatet har blivit betydande nedskrivningar av redovisade
värden i ett av de studerade bolagen.

Förändring av redovisade fastighetsvärden utöver plan i bolaget måste grundas på
en professionellt genomförd värdering som indikerar bestående värdeförändringar.
En ambition från bolagets ledning att nedbringa ett positivt resultat genom
nedskrivningar av fastigheternas värden har inte fått gillande av bolagets revisorer
i en av de studerade kommunerna.
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7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER

De allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation – SABO – har under
2006 givit ut en skrift – Korsdrag i allmännyttan. Boken innehåller femton öppna
samtal som syftar till att utgöra inlägg i debatten om allmännyttans framtid.
Samtalen landar i en gemensam nämnare: Om allmännyttan finns år 2020 så ser
det inte ut som idag.

Denna uppsats, med inriktning på teori och empiri kring värdering av fastigheter i
allmännyttiga bostadsföretag, har även visat att spelreglerna för allmännyttan
kommer att förändras. I detta avslutande avsnitt sammanfattas resultatet från
studien genom några reflektioner om framtida utvecklingstendenser.

Utredningen om allmännyttans villkor kommer att redovisa resultatet av sitt arbete
under mars 2008. Den lagstiftning som för närvarande direkt eller indirekt reglerar
de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens verksamhet återfinns främst i
allbolagen, hyreslagen (jordabalken 12 kap.) och hyresförhandlingslagen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över villkoren för de kommunala
bostadsföretagen men också förutsättningarna för hyresmarknaden i dess helhet. I
uppdraget ingår även att pröva de kommunala bostadsföretagens normerande roll i
hyressättningssystemet med hänsyn till EG-rätten och dess konkurrens- och
statsstödsregler.

Information och utkast från utredningens samrådsgrupper har visat att
allmännyttans hyresnormerande roll med största sannolikhet kommer att upphöra.
Den så kallade allbolagen förväntas bli avvecklad. Resultatet kan bli att begreppet
allmännytta försvinner och ersätts av en lag om kommunala bostadsföretag som
verkar på helt affärsmässig grund.

Bokföringsnämndens pågående normgivningsprojekt för årsredovisning och
årsbokslut för icke-noterade företag kommer även att innebära förändringar. Även
om förändringarna inte förväntas bli så omfattande kommer nämndens arbete att
medföra betydande förenklingar för företagen. Resultatet kommer att bli samlade
reglerverk för olika kategorier (K1 – K4) av företag.  Huvudalternativ för de
kommunala bostadsföretagen vid upprättande av årsredovisning kommer att vara
regelverket enligt K3. Detta regelverk kommer att ha sitt ursprung i
Redovisningsrådets rekommendationer RR1 – RR29 och Bokföringsnämndens
nuvarande normgivning. Dessutom kommer det att ske viss anpassning till
internationella förändringar, såsom ISABs projekt.

Bokföringsnämndens normgivningsprojekt förväntas skapa klarhet ifråga om
metod för beräkning av verkliga värden enligt god redovisningssed. Av tidigare
redovisning framgår att det för närvarande råder osäkerhet kring vad som för
närvarande är god redovisningssed. Nämndens inriktning är att reglerna för
värdering inför analys av eventuella nedskrivningsbehov ska bli relativt lika de
som beskrivs i IAS 36.

De nya reglerna förväntas inte innebära ökade krav i form av redovisning av
verkliga värden på balansdagen med hantering av orealiserade vinster och
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förluster i årets resultat. Regelverket kommer dock sannolikt att utformas så att en
icke-noterad koncern frivilligt kan välja att upprätta koncernredovisning i enlighet
med internationella regler, vilket innebär redovisning av verkliga värden på
balansdagen.

Studien av hur det praktiskt går till i ett antal kommunägda och allmännyttiga har
givit intressant information.

I årsredovisningen skriver bolagets styrelse och verkställande direktör att
tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Det bör noteras att detta reglerverk ställer
krav på att fastighetsbeståndets redovisade värden prövas i förhållande till
verkliga värden på balansdagen.

För de allmännyttiga bolagen i Linköping och Norrköping framgår genom
skrivningar i årsredovisningen att en beräkning av beståndets verkliga värden har
genomförts. Det framgår vidare att erforderliga åtgärder har vidtagits på grund av
värderingen.

För övriga studerade bolag finns ingen beskrivning i årsredovisningen som visar
att styrelse och verkställande direktör har genomfört en prövning av redovisade
värden. Av de auktoriserade revisorernas berättelse framgår ej heller att sådan
prövning har genomförts. Det är en förhoppning att bokföringsnämndens projekt
kommer att medföra förtydliganden och skärpta regler i dessa delar.

Bristen på information om prövning av redovisade värden mot verkliga värden
kan tyda på att det döljs betydande nedskrivningsbehov inom flera bolag. Att
blottlägga dessa nedskrivningsbehov skulle i många fall innebära nödvändiga
kapitaltillskott för att undvika obestånd. Inför detta väljer styrelse och revisorer att
ligga lågt i värderingsfrågan. Det borde vara av allmänt intresse att få denna
frågeställning undersökt och belyst inom ramen för framtida forskning.

Studien har dock visat att nästan samtliga övriga bolag under senare tid av
varierande skäl har genomfört en marknadsmässig värdering av sitt
fastighetsbestånd. På sikt kommer denna ansats sannolikt att innebära utveckling
av rutiner för löpande och regelbunden värdering på liknande sätt som i de större
bolagen. Vidare kan krav på ökad öppenhet och transparens förväntas öka från
bolagets ägare och intressenter i övrigt.

Kommunala borgensåtagande anses snedvrida konkurrensen. Kommunens
engagemang anses strida mot EG-rättens stadsstödsregler. I en av de studerade
kommunerna har marknadsvärdering genomförts för att möta beslut i
kommunfullmäktige, att bolaget ska finansieras på egna meriter och ej längre få
kommunal borgen. Detta i syfte att lyfta fram latenta värden i bolaget till förmån
för en höjd kreditvärdighet och bättre lånevillkor.

Mot bakgrund av EG-rätten kommer sannolikt förutsättningarna för kommunens
stöd till de kommunala bostadsföretagen att begränsas. Nya förutsättningar för
finansiering kommer att medföra krav på rating med marknadsvärdering.
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Informationen i ekonomiska rapporter såsom årsredovisning kommer att
förbättras.

Värderingen i de studerade bolagen genomförs uteslutande enligt nuvärdemetod
där värdet beräknas med ledning av fastighetens förväntade avkastningar.
Av nuvärdemetodens beräkningsmodeller är det intäkts/kostnadsmetoden som
dominerar med dess räntabilitetsmodell och diskonteringsmodell.

Det har noterats att räntabilitetsmodellen med normaliserat driftnetto har
tillämpats av säljarens ombud vid värdering av allmännyttan i Åtvidaberg.

Slutligen noteras att allmännyttans villkor är under debatt och förändringar även
utifrån andra aspekter. Den politiska majoritet som har tillträtt efter senaste valet
har aktualiserat flera frågor kring hyresrätten och de allmännyttiga
bostadsföretagens fortsatta verksamhet. Detta har skett både på riksnivå och på
lokal nivå.

Bland aktualiserade frågeställningar noteras borttagande av statligt stöd till
bostadsbyggande i form av investerings- och stimulansbidrag samt räntebidrag
med kraftigt ökade bostadskostnader i nyproduktion som följd. . Vidare noteras en
tydlig utveckling mot att befintliga hyresrätter omvandlas till bostadsrätter
framför allt i storstadsområdena.

Det ger stöd för uppfattningen att allmännyttan och de kommunala
bostadsföretagen är under korsdrag från flera håll.

7.1 Fortsatt forskning

Den ovan nämnda problematiken med att flera av de studerade bolagen inte tycks
ha utfört någon prövning av redovisade värden utgör en intressant utgångspunkt
för vidare forskning. Vad är orsakerna bakom att någon officiell prövning inte
görs? Kan det vara så att nedskrivningsbehov medvetet döljs? Hur stora är i så fall
dessa nedskrivningsbehov? Frågorna kring detta är många.

Att om några år följa upp Bokföringsnämndens pågående normgivningsprojekt för
att se om de givit önskad effekt avseende ökad tydlighet vore också intressant.

På ett mer övergripande plan känns frågor kring hyresrätten och de allmännyttiga
bostadsföretagens roll och fortsatta verksamhet angelägna att titta närmare på.
Vilka blir t ex effekterna om allmännyttans hyresnormerande roll skulle
försvinna? Hur ser kommunerna på den pågående processen av ombildningar från
allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter? Vilka blir effekterna av dessa
ombildningar? Vilken roll har geografiska skillnader och förutsättningar för
effekterna i dessa båda frågor? Även på det mer övergripande planet finns således
ett stort underlag för vidare studier.
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